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STRID I BEBBYGGELSE-VILKA FAKTORER MÖJLIGGÖR FRAMGÅNG. 

Sammanfattning: 

Världen globaliseras och urbaniseras i en allt högre takt vilket innebär utmaningar för framtida 

försvarsmakter. Försvarsmakterna kommer mer frekvent att få lösa militära operationer genom 

strid i bebyggelse (SIB). Denna undersöknings ansats är att pröva Alice Hills teori om 

framgångsfaktorer som analyserats fram ur krigshistoriens militära operationer i kontexten SIB. 

Hills argumenterar för en mängd framgångsfaktorer. Denna undersökning prövar faktorerna 

utbildningsståndpunkt/stridserfarenhet, tillgång till infanteriförband, nyttjande av indirekt 

bekämpning och tredje parts inverkan på operationer. Dessa faktorer prövas i en jämförande 

fallstudie av operationerna i Fallujah 2004 Operation Vigilant Resolve (misslyckad operation) och 

Operation Phantom Fury (framgångsrik operation) vilka båda ingick i Operation Iraqi Freedom. 

De källor som har nyttjats för att genomföra teoriprövningen är Vincent L. Foulks, ”The Battle for 

Fallujah: Occupation, Resistance and Stalemate in the War in Iraq” och Bing Wests ”No True 

Glory: A Frontline Account of the Battle for Fallujah”. 

 

Resultatet av undersökningen stärker Hills teori om de fyra prövade framgångsfaktorerna. 

Fallstudien påvisar att ingående förband i Operation Vigilant Resolve (misslyckad operation) 

endast hade en grundlagd utbildningsståndpunkt i SIB samt att stora delar av förbanden saknade 

stridserfarenhet. Vidare påvisar undersökningen att det var låg numerär av infanteriförband och att 

mixen mellan infanteri och pansarförband medförde att infanteriförbanden inte kunde lösa 

uppgiften att skydda pansarförbanden i tillräcklig omfattning. I denna operation finns inget som 

bevisar att någon form att markgrupperad, indirekt bekämpning nyttjats. Tredje parts påverkan var 

stor givet förutsättningen att endast en mindre del av befolkning flytt staden Fallujah. 

Operation Phantom Fury påvisar det motsatta gentemot Operation Vigilant Resolve. Förbanden 

var bättre utbildade genom att de fått dra lärdom under genomförande under Operation Vigilant 

Resolve samt att de fått stridserfarenhet genom samma operation. Stor numerär av infanteri och en 

bättre mix av infanteri och pansarförband där infanteriet understöddes av pansarförbanden istället 

för tvärtom som var fallet vid Operation Vigilant Resolve. Operation nyttjade indirekt bekämpning 

i form av granatkastare och artilleri i stor omfattning. Den fjärde och sist prövande 

framgångsfaktorn, tredje parts inverkan på operationen påvisar att stora delar av staden Fallujah 

var utrymd vilket indirekt påverkar framförallt faktorn nyttjande av indirekt bekämpning. 
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Sammanfattningsvis stärker denna teoriprövande fallstudie Hills förklaringskraft avseende de fyra 

utvalda framgångsfaktorerna. Detta ger en vetenskaplig grund att bygga framtidens förband kring 

där SIB kommer vara frekvent återkommande.   

 

Nyckelord:  

Operation Iraqi Freedom, Operation Vigilant Resolve, Operation Phantom Fury, Military 

Operations in Urban Terrain (MOUT), Strid i bebyggelse (SIB), Future Wars, Urban Operations, 

Lessons learned Urban Warfare, Urban Warfare.  

  



HSU 16-18 

HSU 9:2 

Major Lars Rask 

 

4 

 

 

Innehållsförteckning 

1. INLEDNING/BAKGRUND ................................................................................................... 5 

1.1 PROBLEMFORMULERING ........................................................................................................ 8 
1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING ................................................................................................ 9 
1.3 AVGRÄNSNINGAR ................................................................................................................ 10 
1.4 DISPOSITION ......................................................................................................................... 10 
1.5 TIDIGARE FORSKNING .......................................................................................................... 12 

2. TEORI .................................................................................................................................... 19 

2.1 UNDERSÖKNINGENS TEORI .................................................................................................. 21 

3. METOD .................................................................................................................................. 24 

3.1 INLEDNING ........................................................................................................................... 24 
3.2 UNDERSÖKNINGENS METOD ................................................................................................ 24 
3.3 UNDERSÖKNINGENS VETENSKAPLIGA UTGÅNGSPUNKT ...................................................... 24 
3.1 VALIDITET OCH RELIABILITET ............................................................................................. 26 
3.2 MATERIAL ............................................................................................................................ 27 
3.3 OPERATIONALISERING ......................................................................................................... 30 

4. ANALYS ................................................................................................................................ 34 

4.1 ANALYS OPERATION VIGILANT RESOLVE ........................................................................... 34 
4.1.1 Bakgrund Operation Vigilant Resolve ............................................................................. 34 

4.1.2 Utbildningsståndpunkt/Stridserfarenhet .......................................................................... 37 

4.1.3 Tillgång på infanteriförband ........................................................................................... 37 

4.1.4 Nyttjande av indirekt bekämpning ................................................................................... 39 

4.1.5 Tredje parts inverkan på operationen ............................................................................. 39 

4.2 ANALYS OPERATION PHANTOM FURY ................................................................................. 41 
4.2.1 Bakgrund Operation Phantom Fury ................................................................................ 41 

4.2.2 Utbildningsståndpunkt/Stridserfarenhet .......................................................................... 43 

4.2.3 Tillgång på infanteriförband ........................................................................................... 44 

4.2.4 Nyttjande av indirekt bekämpning ................................................................................... 45 

4.2.5 Tredje parts inverkan på operationen ............................................................................. 46 

4.3 RESULTAT FRÅN ANALYS ..................................................................................................... 47 
4.4 RESULTAT OCH SVAR PÅ FORSKNINGSFRÅGAN ................................................................... 50 

5. DISKUSSION ........................................................................................................................ 51 

5.1 SLUTSATSER ......................................................................................................................... 51 
5.2 DISKUSSION.......................................................................................................................... 53 
5.3 FORTSATT FORSKNING ......................................................................................................... 55 

6. LITTERATUR OCH REFERENSFÖRTECKNING ........................................................ 57 



HSU 16-18 

HSU 9:2 

Major Lars Rask 

 

5 

 

6.1 BÖCKER ................................................................................................................................ 57 
6.2 RAPPORTER, ARTIKLAR, ANDRA KÄLLOR ............................................................................ 58 

 

1. Inledning/bakgrund 
Världens globalisering och urbanisering medför utmaningar inom många områden i 

framtiden, ett av dessa områden är framtidens försvarsmakter. Världens försvarsmakter med 

dess arméer är skapta för att i huvudsak kunna genomföra konventionell krigföring där 

pansarförband snabbt ska kunna manövrera i öppen, småbruten terräng och slå motståndarens 

pansarförband. Där rörlighet och eldkraft varit vitala grundelement samt att infanteriets roll 

varit understödjande främst när pansarförbanden varit tvungna att strida i betäckt terräng.   

 

Med världens växande urbanisering kommer markstridskrafterna i framtiden tvingas att mer 

frekvent strida i urbana miljöer och strid i bebyggelse (SIB) blir en av huvuduppgifterna. 

Denna teoriprövande studie undersöker strid i bebyggelse och vilka faktorer som är 

grundläggande för att nå framgång. Genom att inneha dessa förmågor och att skapa 

förutsättningar för framgångsfaktorerna att verka gör att markstridskrafterna bättre kan möta 

och hantera de friktioner som finns inom SIB.  

 

Urban miljö är en av flertalet olika stridsmiljöer som kräver särskild utbildning, träning, 

utrustning, materiel och förmågor för att militära förband ska kunna vara framgångsrika. 

Andra exempel på stridsmiljöer är öken, berg, djungel, subarktisk miljö vilken denna 

undersökning inte avhandlar.  

 

Det finns mängder av erfarenheter avseende militära operationer som genomförts i urban 

miljö SIB från krigshistorien där några av de mest kända slagen är Stalingrad, Groznyj, 

Mogadishu och Gaza. Det finns även mer moderna operationer där flertalet är från den 

amerikanskledda koalitionen under operationerna i Irak, Iraqi Freedom. Dessa erfarenheter 

finns dokumenterade och utgör grunden för hur respektive länder utvecklar sina 

försvarsmakter inom SIB genom doktriner, reglementen och skapandet av förmågor som 

respektive nation har behov av. 
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Utmaningen med de flesta länders slutsatser som sedermera är grunden för den utveckling 

som sker är att försvarsmakterna inte genomfört fullskaliga operationer inom SIB. USAs 

operationer i Irak var inga storskaliga SIB operationer, de genomfördes under kort tid och var 

inte fullskaligt likt Groznyj. Det finns en trend bland försvarsmakter att utvärdera det senaste 

kriget och de senaste operationerna vilket inte ger generella och tidlösa framgångsfaktorer. 

Det senaste fullskaliga SIB operationen var när Ryssland genomförde sina operationer i 

Groznyj i slutet på 1990-talet.1  

 

En faktor som är central och som är samstämning inom erfarenhetshantering inom SIB är 

stridsmoral, drivkraften att vilja och göra de uppoffringar som krävs för att vinna. Redan 

under 1800-talets första del så uppmärksammade Carl von Clausewitz problematiken kring 

med att mäta framgång i strid. I boken ”Om Kriget”2. Clausewitz anser att mätning av 

framgångsfaktorer bara är en tankelek. Redan när den första faktorn ska mätas sätts 

validiteten på prov.3 Clausewitz ståndpunkt är att matematiska faktorer inte kan ses som ett 

facit på militära beräkningar då möjligheter, sannolikheter, moral, lycka och olycka påverkar 

utfallet4. 

 

Världens arméer har genom århundranden stått inför dilemmat att genomföra militära 

operationer där motståndaren sökt skydd och skyl i bebyggelse, mitt inne i samhällen där 

medborgarna lever och verkar. Många arméer har gjort sitt yttersta för att undvika SIB p.g.a. 

dess komplexitet och att det är ytterst resurskrävande. Det finns en mängd olika militära 

operationer som trots ovan nämnda utmaningar har tvingats till SIB, vissa har varit relativt 

framgångsrika och vissa har varit misslyckade. Vad är särskiljande mellan framgång och 

misslyckande operationer inom SIB? Finns det gemensamma faktorer från framgångsrika 

operationer som skulle kunna vara en grund för framtida militära förband inom SIB? 

 Frågorna är många och denna undersökning har en ansats att finna och pröva några av dessa 

gemensamma framgångsfaktorers validitet.   

                                                 

1 Hills, Alice: Future War in Cities: Rethinking a Liberal Dilemma. (London: Frank Cass, 2004), s. 142-144.   
2 Clausewitz, Carl Von, Om kriget, översättning Mårtensson, Hjalmar. Böhme, Klaus-Richard & Johansson, Alf 

W. Stockholm: Bonnier, 2006. 
3 Mårtensson, Böhme, Johansson, 2006 s. 264. 
4 Mårtensson, Böhme, Johansson, 2006 s. 41. 
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Trots att många länder undersökt, studerat och dragit erfarenhet från militära operationer 

inom SIB råder det brist på vetenskaplig forskning inom området SIB, dess komplexitet och 

vad som vetenskapligt kan ses som framgångsfaktorer. Detta belyser Alice Hills i sin bok 

”Future War in Cities: Rethinking a Liberal Dilemma” i vilken hon analyserar komplexiteten 

och vidare delger sina slutsatser avseende vad som generellt skapar, ger möjlighet till 

framgång inom SIB.5  

 

Hills anser att SIB komplexitet bygger på den fysiska terrängen, den intellektuella och fysiska 

begränsningen avseende tillvägagångssätt som grundats på konventionell strid i 

öppen/småbruten terräng, icke- kombattanters närvaro och omodern typ av SIB.6 Hills 

slutsatser är tydliga, antalet städer växer både till antal och i storlek, framtidens stridsfält 

kommer att utgöras av urban miljö. Enligt Hills innebär globaliseringen och urbaniseringens 

utveckling att SIB har potential att bli 2000-talets säkerhetsdilemma för världen.7  

 

Amerikanske arméchefen general Milley delger sin syn på framtiden i en artikel publicerad av 

Defense News 2016. 

 

”The Army has been designed, manned, trained and equipped for the last 241 years to 

operate primarily in rural areas. But that is about to change. In the future, I can say 

with very high degrees of confidence, the American Army is probably going to be 

fighting in urban areas. We need to man, organize, train and equip the force for 

operations in urban areas, highly dense urban areas, and that’s a different construct. 

We’re not organized like that right now”.8 

 

 

                                                 

5 Hills, 2004. 
6 Hills, 2004, s. 9.   
7 Hills 2004 s. 12-14. 
8 Tan, Michelle:AUSA Army Cheif: Soldiers must be ready to fight in megacities. (Defense News 5 October 

2016). https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/ausa/2016/10/05/army-chief-soldiers-must-be-ready-

to-fight-in-megacities/ 

https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/ausa/2016/10/05/army-chief-soldiers-must-be-ready-to-fight-in-megacities/
https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/ausa/2016/10/05/army-chief-soldiers-must-be-ready-to-fight-in-megacities/
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General Milley är väldigt tydlig angående vad som är framtidens stridsfält och att arbetet 

borde vara påbörjat för att möta kommande utmaningar och uttrycker bestämt att det arbetet 

måste påbörjas nu.9 Motivet till att delge problematiken kring världsutvecklingen avseende 

urbanisering och troligheten att SIB blir alltmer frekvent återkommande är att belysa 

aktualiteten inom ämnesområdet SIB. Det pågår en debatt om hur försvarsmakter ska kunna 

hantera kommande utmaningar inom SIB och vad som krävs för att vara framgångsrik.  

 

1.1 Problemformulering 

För att framtidens arméer ska ha möjlighet att hantera det högst sannolika och potenta 

säkerhetsdilemma som SIB är behövs en gemensam, vetenskaplig bas för att skapa förband 

som omhändertar utmaningarna. Denna bas skapas ur Hills bok och utgörs av hennes 

slutsatser om framgångsfaktorer. Innebörden av detta är att förbanden måste övas, utrustas 

och organiseras för SIB.  

 

De framgångsfaktorer som Hills delger i sin bok är följande: 

 Förbandens moral och förmågan att ta egna förluster. 

 Ledarskap på lägre förbandsenheter 

 Nyttjandet av indirekt bekämpning. 

 Mandatet som styr egna handlingsregler och vilken hänsyn som måste tas till tredje 

part och infrastrukturen. 

 Hur tredje part inverkar på operationen, hur de tar ställning och eventuellt agerar. 

 En innovativ och beprövad doktrin. 

 Krigserfarenhet 

 Träning inom SIB där avsutten strid genom närstrid är centralt.  

 Infanteriets betydelse vid SIB där avgörandet sker genom avsutten närstrid. 

 

 

 

                                                 

9 Tan, 2016. 
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Dessa välanalyserade framgångsfaktorer (undersökningens teoretiska utgångspunkt) inom 

SIB är enligt författarens kännedom inte teoriprövad och utgör undersökningens 

forskningslucka. Forskningsluckan avses fyllas genom en teoriprövande metod där 

framgångsfaktorerna mäts i en jämförande fallstudie av två operationer som genomfördes 

under våren respektive hösten i Fallujah 2004, under Operation Iraqi Freedom. Fallstudien 

görs genom en kvalitativ textanalys där vald empiri används för att pröva teorins anspråk. 

 

Genom denna teoriprövande undersökning genomförs en ansats att stärka Hills teori avseende 

generella framgångsfaktorer och därigenom vetenskapligt stödja skapandet av framtida 

förband och vilka förmågor de måste innehålla. Om teorin inte kan stödjas via fallstudien så 

blir underökningens bidrag till vetenskapen förslag till vidare forskning inom SIB och 

generella framgångsfaktorer. 

 

1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna undersökning är att pröva validiteten hos Hills teori om generella 

framgångsfaktorer vid SIB. Detta genom en teoriprövande, jämförande fallstudie av 

Operation Vigilant Resovle och Operation Phantom Fury. Den inomvetenskapliga relevansen 

är att stärka teorin för att därmed bidra till utvecklingen inom krigsvetenskapen. Den 

utomvetenskapliga relevansen är att undersökningen kan bidra till utvecklingen av SIB där 

förbanden måste inneha förmågor för att kunna lösa framtidens militära operationer inom 

kontexten SIB.  

 

Huvudfrågan som undersökningen avser att svara på är: 

I vilken omfattning tillämpas Hills teori om framgångsfaktorer vid SIB i Operation Vigilant 

Resovle och Operation Phantom Fury?  
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1.3 Avgränsningar  

Undersökningen begränsas i rum till Irak och de två militära operationer som genomfördes i 

Fallujah 2004. Undersökningen behandlar endast markstridskrafter på taktisk nivå. Det 

centrala i undersökningen är SIB, inom SIB ingår begreppet kombinerade vapen vilket i stort 

betyder att en kombination av olika vapenslag/vapensystem ger mer effekt än enskilda 

vapenslag/vapensystem. Genom att teorin kombinerade vapen ingår som del i teorin 

manöverkrigföring och redan är en erkänd teori inom krigsvetenskapen så behandlas den inte 

denna undersökning. Motivet är att undersökningen blir för omfattande och att SIB eventuellt 

inte ses som det centrala i undersökning.  

 

Genom att krigshistorien belyser att framgång kan nås genom stor överlägsenhet i form av 

resurser, vilket inte är generellt för världens länder så kommer inte teorin kring utnötningskrig 

att belysas. Teorin för denna undersökning bygger på Hills framgångsfaktorer och avgränsas i 

antal då undersökningens omfattning inte är tillräcklig för att undersöka alla faktorer. 

Avseende val av framgångsfaktorer med motiv finns detta beskrivet i metodkapitlet.  

 

1.4 Disposition  

Kapitel 1 Inledning: 

Detta kapitel ger en introduktion till undersökningen. Kapitlet ger läsaren en bakgrund och 

problemformulering samt redogör för syfte och forskningsfrågor. Därefter redovisas tidigare 

forskning och slutligen beskrivs studiens avgränsningar och disposition.  

 

Kapitel 2 Teori:  

Teorikapitlet delger bakgrund kring teori, vetenskaplig teori och vilka parametrar som måste 

vara uppfyllda för kunna benämnas vetenskaplig teori. Vidare delges undersökningens teori 

vilken är Hills framgångsfaktorer där läsaren får ta del av bakgrund och huvudsakliga 

slutsatser.  
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Kapitel 3 Metod:  

I metodkapitlet redovisas undersökningens metod, vetenskapliga utgångspunkt, en diskussion 

kring validitet/reliabilitet, material och operationalisering. I avsnittet Material förs en kritisk 

diskussion kring valda källor och i operationaliseringen redovisas tillvägagångssättet för att 

göra teorin mätbärbar i valda källor. I operationaliseringen bryts framgångsfaktorerna ner till 

indikatorer vilka är mätverktyget i nästa kapitel analysen. 

 

Kapitel 4 Analys:  

I detta kapitel analyseras undersökningens två fall. Inledningsvis så presenteras materialet 

som ska pröva teorin med motiv samt dess för-och nackdelar. Därefter redovisas 

bakgrundhistorik för de båda fallen i syfte att ge läsaren en överblick och insikt om fallen. 

Därefter redovisas analysen av respektive fall utgående från undersökningens teori om 

framgångsfaktorer genom mätning med analysverktygets indikatorer. Analysen redovisas i 

text där spårbarheten i källorna bevisas samt i tabellformat där indikatorerna och deras 

resultat visas med avslutande kommentar. Kapitlets sista del sammanställer analysens resultat 

och besvarar undersökningens forskningsfråga.  

 

Kapitel 5 Diskussion: 

I detta kapitel kommer resultatet av analysen att knytas till problemformuleringen och 

undersökningens forskningsfråga. Vidare kommer de slutsatser som dragits utifrån resultatet 

att delges. Vidare sker en reflektion avseende val av metod, teori, operationalisering och valda 

källor samt resultatets validitet och reliabilitet. Kapitlet avslutats med förslag på fortsatt 

forskning.  
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1.5  Tidigare forskning 

Teori om SIB: 

Redan 500 f.kr väcktes tankarna hos militärteoretikern Sun Zi angående SIB, dess 

utmaningar, risker och vilken taktik/stridsteknik som skulle vara minst dålig. Sun Zi var inte 

en förespråkare för SIB. Han ansåg att anfalla en stad med dess försvar var kraftödande och 

att när truppen exponeras för verkan under lång tid så blir resurserna starkt gränssättande och 

otillräckliga. SIB ansågs som utdraget i tid och ett sådant krig tär på statens (arméns) 

resurser.10 Att anfalla städer som är försvarsberedda med ringmur, eldställningar och 

skyddsvärn etc. måste i det längsta undvikas. Detta påvisar rent historiskt att tankarna kring 

svårigheterna i kontexten SIB redan funnits innan Kristus födelse och är lika aktuella idag.  

 

Clausewitz, en annan känd militärteoretiker ansåg att de två faktorer som alltid var avgörande 

vid framgång var storleken på resursen samt viljestyrkan.11 Detta tolkas av undersökningens 

författare att den resursstarke alltid vann. När framgången inte kunde nås genom list så 

användes utnötningskrig som princip där de överlägsna resurserna ”mättar” den svage som 

måste ge upp kampen. Det är intressant att Clausewitz nämner viljestyrkan som kan 

översättas till stridsmoral. Denna faktor är aktuell än idag. Hills anger den som en viktig 

framgångsfaktor12. Bevisbörda för att den med största resursen inte alltid vinner finns det gott 

om exempel på genom historien, exempelvis Karl XII vid Narva, Fredrik den Store vid 

Leutchen och Napoleon vid Leipzig.13 Mer moderna exempel är Ryssland vid striderna i 

Groznyj och amerikanska insatsen i Mogadishu. Detta förklarar Clausewitz med att moral kan 

uppväga det svaga.14 

 

 

 

                                                 

10 Sun Zi: Sun Zis krigskonst, översättning Oii Kee Beng &Bengt Pettersson Stockholm: Försvarshögskolan, 

2002. S. 30-34 
11 Mårtensson, Böhme, Johansson, 2006 s. 41. 
12 Hills, 2004, s. 150.   
13 Mårtensson, Böhme, Johansson, 2006 s. 164. 
14 Hills, 2004, s. 156.   
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I Clausewitzs bok ”Om Kriget” anser han rent allmänt att det är vanskligt att anfalla en fiende 

som är försvarsberedd i en stark ställning.  När det avser anfall mot en befäst fiende så skriver 

Clausewitz att förnuftet och erfarenhet måste råda till att anfallsmålet ska ses som en punkt 

som inte kan tas. Anfallet ska allmänt ses som en omöjlig uppgift att lösa p.g.a. dess 

svårighetsgrad.15 Detta påvisar ett arv från denna tidsepok som följt arméerna in i modern tid, 

nämligen att anfalla in i bebyggelse ska undvikas. 

 

Jonathan M. House beskriver i sin bok ”Combined arms Warfare in the Twentieth Century” 

att avsett historiskt ursprung och förbandstillhörighet med dess anda måste förbanden 

organiseras och tränas i den struktur de ska strida. Det krävs moderna och fungerande 

doktriner, träning, ledarskap, ledning, kommunikation och motivation för att lyckas.16 

Även här påvisas stora likheter med Hills framgångsfaktorer där House och Hills har samsyn 

avseende vitaliteten beträffande fungerande doktriner, träning i rätt kontext och motivation 

(moral)17. 

 

En annan författare som delger erfarenhet från Israel är Meir Finkel. Hans bok ”On 

Flexibility, Recovery from Technological and Doctrinal Surprise on the Battlefield” 

publicerades 2007. Finkel delger hur organisation och teknologi måste vara i balans. Finkel 

anser att det är lätt att falla för frestelsen att alltid välja de mest teknologiska och moderna 

vapnen. Men vetskapen om att motmedlen mot de modernaste vapnens tid alltid kommer och 

då blir det utmanade då ”alla” litar på att den överlägsna teknologin som ska bära mot 

framgång. Det går inte att enbart lita på teknologi för det kan innebära att tänkt framgång 

vänds till motgång.18  

Även här finns stora likheter med Hills slutsatser. Hills menar att teknologi är en del av 

framgång men det måste råda balans då det finns flertalet faktorer som är viktigare, 

exempelvis moral. 

                                                 

15 Mårtensson, Böhme, Johansson, 2006 s. 542-543. 
16 House, Jonathan M: Combined arms Warfare in the Twentieth Century (USA: University Press of Kansas, 

2001) s. 7.  
17 Hills, 2004, s. 150.   
18 Finkel, Meir: On Flexibility, Recovery from Technological and Doctrinal Surprise on the Battlefield, 

(Stanford: Stanford University Press 2011) s. 3. 
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Hills skriver i sin bok ”Future War in Cities: Rethinking a Liberal Dialemma” om 

utvecklingen i världen och om framtidens stridsfält som till del redan har nämnts i 

inledningskapitlet. Vidare skriver hon att SIB med stor sannolikhet kommer med att blir lika 

karakteristik som Peace Keeping (PK) var under 90-talet.  

Trots vetskapen om att strid i infrastruktur har bedrivits sedan uppkomsten av byar så har den 

militära analysen följt utvecklingen på avstånd utan att prioritera den. NATOs ståndpunkt 

under kalla kriget var att SIB skulle undvikas in i det sista.19. Framtidens konflikter med 

bakgrund till vad som skett det senaste decenniet ger slutsatsen att framtidens strider till 

huvuddel kommer att genomföras i någon typ av urban miljö.20  

 

Alla kontexter likt SIB kräver särskilda krav på förbanden som ska verka där, exempelvis 

träning. Detsamma gäller öken, berg, djungel, skog och arktisk miljö, dock så är det en 

avgörande skillnad mellan dessa miljöer och SIB, nämligen människan och det levande 

samhället. I den urbana miljön lever och verkar människorna. Där finns oftast statens 

maktcentra, banker och ledarskapet för större företag som är vitala för ekonomin. I denna 

miljö så kommer framtida slag att avgöras.21  

 

I boken ”The Future of US Warfare” beskriver författarna Romaniuk och Grice vilka 

erfarenheter som är viktiga att ta med sig in i framtiden. Författarna belyser särskilt 

komplexiteten med urban krigföring (kan likställas med SIB), där soldaternas moral och att 

soldaterna måste vara vältränade i rätt kontext som avgörande. Vidare anges asymmetrisk 

krigföring och SIB som de framtida utmaningarna som väntar för den amerikanska 

försvarsmakten.22  

                                                 

19 Hills, 2004, s. 3.   
20 Hills, 2004, s. 5.   
21 Hills, 2004, s. 8.   
22 Romaniuk, Scott N. Grice, Francis : The Future os US Warefare. Routledge, New York 2017. ISBN 978-1-

315-55789-2. 

 



HSU 16-18 

HSU 9:2 

Major Lars Rask 

 

15 

 

Romaniuk och Grice slutsatser avseende framtida krig och de faktorer som är generella 

avseende framgång är till stor del samstämmiga med Alice Hills. Dock beskriver boken ”The 

Future of US Warfare” mer avseende teknikutveckling med automatiserade robotar etc.  

 

David Kilkullen beskiver i sin bok ”Out of The Mountains, The coming age of the Urban 

Guerrilla” den ständiga utvecklingen av säkerhetshot. Kilkullen anser att analyskraften hos 

nationer borde tillägnas städer istället för länder. I USA tror befolkningen fortfarande att 

hoten utgörs av terrorister i Afghanistans berg när hoten alltmer grupperar i städer i olika 

typer av konstellationer och strukturer. Kilkullens slutsatser handlar om framtidens hot, 

urbanisering, komplexiteten att genomföra SIB, dess utmaningar och möjligheter. Det 

centrala i Kilkullens slutsatser är befolkningen, tredje part, de civila precis som Alice Hills 

bygger mycket avseende framgång på hur befolkningen hanteras och vilken sida de tar i en 

eventuell konflikt.23 

 

Andra studier: 

”People Make the City, Executive Summary Joint Urban Operations Observations and 

Insights from Afghanistan and Iraq”. Denna gedigna studie omhändertar vad och hur 

utvecklingen inom SIB bör ske för den amerikanska försvarsmakten. Studien besvarar 

frågorna, vad, varför och hur. Exempelvis redovisas utveckling inom doktriner, träning, 

militära förmågor, logistik, processer inom underrättelse, information och kommunikation.24 

De framgångsfaktorer som tas upp i studien och som är samstämmiga med Hills är tredje 

part/icke-kombattanter/befolkningen, viktigheten av handlingsregler och vetskapen vad de 

kan innebära, träning av förband inom kontexten SIB, fungerande doktriner, logistiken och 

dess utmaningar. Studien innehåller en mängd insiktsfulla slutsatser men dessa är inte 

generella p.g.a. att de endast är slutsatser från de senaste operationerna i Afghanistan och/eller 

Irak.25  

                                                 

23 Kilkullen, David: Out of The Mountains, The coming age of the Urban Guerrilla. C. Hurst & Co (Publisher) 

Ltd., 41Great Russel Street London, 2013. ISBN 978-1-84904-511-7) 
24 Glenn, Rusell W. Christopher, Paul. Helmus, Todd C. Steinberg, Paul: People Make the City, Executive 

Summary Joint Urban Operations Observations and Insights from Afghanistan and Iraq. (RAND Corporation, 

Santa Monica 2007. ISBN 978-0-8330-4153-1). 
25 Glenn, Rusell W. Christopher, Paul. Helmus, Todd C. Steinberg, Paul, 2007. s. ix. 
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”Reimagining the Character of Urban Operations for the U.S. Army. How the Past Can 

Inform the Present and Future”. Studien syftar till att utveckla amerikanska arméns 

operationella effekt i SIB. Grunden i denna utveckling är att nå en djupare förståelse avseende 

hela SIB kontexten och dess utmaningar. Studien utgår från erfarenheter från tidigare SIB 

operationer där de huvudsakliga slutsatserna handlar om att vapenplattformarna måste 

utveckla sin mobilitet och skyddsförmåga. Vidare belyses kreativa och adaptiva 

underrättelsesystem där sensorer och automatik anses särskilt viktigt. Studiens mest vitala 

slutsatser är kombinationen lätt- och mekaniserat infanteri (utveckla kombinerade vapen) 

samt nödvändigheten av att tränas i rätt kontext.  

Det övergripande och mest vitala utvecklingsområdet är ”det militära problemet”, förstår inte 

cheferna vad som är det övergripande problemet så kommer de aldrig lyckas hantera hur de 

ska lösa det.26 Denna studies slutsatser skiljer sig inte så mycket från tidigare nämnda rapport, 

dock så belyser de lite olika problemområden inom SIB. 

 

Övriga studier, artiklar: 

NATOs ”Conceptual Study on Urbanisation”. Denna framåtblickande studie genomfördes av 

NATO i syfte att ta fram rekommendationer avseende utveckling av NATOs förmågor inom 

SIB från idag (2018) och till 2035.27 Slutsatserna ska konkludera, stödja utveckling avseende 

kapacitetsbyggande och ny behovsprövad teknologi. Dessa faktorer ska sedan vara basen för 

nya handlingsalternativ för lösande av uppgifter inom SIB.28  

Det är den senast utgivna studien som författaren har kännedom om. Slutsatserna är basen för 

rekommendationerna till NATO vad som behöver utvecklas för att nå framgång. Slutsatser 

redovisas inom områdena/förmågorna, ledning, underrättelser, rörlighet, verkan, skydd, 

information, och civil-militär samverkan.  

                                                 

26
 Gentile, Gian. Johnson, David.E. Saum-Manning, Lisa. Cohen, Raphael S. Williams, Shara. Lee, Carrie. 

Shurkin, Michael. Allen, Brenna. Soliman, Sarah. Doty III, James L: Reimagining the Character of Urban 

Operations for the U.S. Army. How the Past Can Inform the Present and Future. (RAND Corporation, Santa 

Monica 2017. ISBN: 978-0-8330-9607-4) 
27

 NATO: Conceptual Study on Urbanisation.  (SHAPE 28 March 2017 reference MCN-0098-2016 ). 

s. 1. 
28

 NATO, 2017, s. 18. 
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Rekommendationerna är på strategisk nivå och hanterar doktrin, organisation, träning och 

förmågor. Studien har i undersökningen nyttjas för att validera undersökningens teori (Hills 

framgångsfaktorer inom SIB) avseende dess generalitet. Samstämmigheten mellan Hills och 

denna studie gäller i huvudsak viktigheten av att ha en utvecklad doktrin och att förbanden 

måste utbildas och tränas i rätt kontext, SIB.    

 

SMALL WARS- journal publicerade 2014 en artikel av David Shunk med rubriken ”Mega 

Cities, Ungoverned Areas, and The Challange of Army Urban Combat Operations in 2030-

2040”. Artikeln belyser både aktualiteten och framtidsutmaningarna med militära operationer 

i urban kontext. Shunk inleder artikeln med att citera Sun Tsu från skriften Art of War. 

“The Worst Policy is to Attack Cities. Attack Cities Only When There is No 

Alternative.”    

 

Artikeln belyser kontexten SIB med nedanstående punkter, vilka har stor samstämighet med 

övriga författares konklusion i beskrivningen av vad som gör SIB till en unik och väldigt 

utmanande kontext att genomföra militära operationer i. 

 

 Easy to enter, hard to extract forces in urban operations (think Mogadishu) 

 Restricted movement 

 Funneled approaches 

 Constant threat of ambush 

 Multi-level operations: subterranean, street level, and elevated terrain (buildings)  

 Infantry intensive operations 

 360 degree battle 

 High expenditure of ammunition and other expendables 

 Potential for high causalities 

 Terrain favors the defense 

 Attacker firepower and mobility advantage is lost 

Shunks slutsatser kan sammanfattas med att SIB och arméernas förmåga att anfalla i 

bebyggelse inte är i harmoni. Shrunk anser att det kommer att kräva ledarskap och intellekt 

för at hantera detta ”wicked problem” bestående av signifikanta och komplexa problem. 
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 I bästa fall kan den amerikanska armén inneha de förmågor som krävs för att genomföra 

storskaliga SIB operationer 2030-2040. Shunk avslutar artikeln med visdomsord från Sun 

Zi.29 

“Never under estimate the enemies in mega cities and never over estimate your own 

capabilities.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

29 http://smallwarsjournal.com/jrnl/art/mega-cities-ungoverned-areas-and-the-challenge-of-army-urban-combat-

operations-in-2030-2040. 

 

http://smallwarsjournal.com/jrnl/art/mega-cities-ungoverned-areas-and-the-challenge-of-army-urban-combat-operations-in-2030-2040
http://smallwarsjournal.com/jrnl/art/mega-cities-ungoverned-areas-and-the-challenge-of-army-urban-combat-operations-in-2030-2040
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2. Teori 
I denna undersökning används SIB och vad skapar framgång som teoretisk perspektiv, där 

perspektivet ska ses som synvinkel, eller ett sätt att betrakta.30 Begreppet teori finns förklarat 

på en mängd olika sätt där det finns variationer.31Teori betyder ”att se på” eller att ”granska” 

och kan beskrivas som ”ett generellt påstående om verkligheten”.32 Teorier finns i stor 

omfattning och alla teorier är inte vetenskapliga teorier. I denne undersökning används 

vetenskaplig teori som uppfyller kriterierna för att benämnas vetenskaplig teori.  

Kortfattat beskrivet måste en vetenskaplig teori innehålla en viss nivå av generalisering där ett 

påstående måste täcka mer än enstaka fall och vara en förenkling av verkligheten där 

regelmässighet är en viktig faktor.  

 

Slutligen ska en teori säga något om samband mellan fenomen.33 Författarens tolkning av 

samband och fenomen är att en teori ska kunna stärka ett samband mellan orsak och verkan 

eller att utveckla fenomenen för att bevisa dess samband. Dessa två varianter är teoriprövande 

och teoriutvecklande metoder. En vetenskaplig teori har som krav att den måste ha en 

fackmässig motivering som är grundat på vetenskapliga källor och/eller resonemang som 

bygger på logik.34 Med detta som bakgrund så har läsaren förståelse kring skillnaderna mellan 

teori och vetenskaplig teori samt vilka kriterier som en teori måste uppfylla för att betraktas 

som vetenskaplig.  

 

Det finns många teorier kring framgångsfaktorer inom SIB byggda på erfarenheter från 

krigshistorien. Författaren anser inte att dessa framgångsfaktorer är ogiltiga på något sätt men 

faktorerna saknar ofta något av kriterierna för att kunna benämnas vetenskaplig teori, ofta är 

de inte generella för att vara allomfattande, tidlösa för att kunna spåras i både dåtidens- och 

nutidens militära operationer.   

                                                 

30 Johannessen, Asbjorn. Tufte, Per Arne: Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. (Malmö: Liber AB, 

2003) s. 32 
31 Johannessen, Tufte, 2003, s. 29 
32 Johannessen, Tufte, 2003, s. 29 
33 Johannessen, Tufte, 2003, s. 29 
34 Johannessen, Tufte, 2003, s. 29. 
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Dessa dokumenterade erfarenheter med slutsatser finns åtminstone till del gripbara ute i 

offentligheten men länderna har givetvis en mängd hemliga handlingar också. Erfarenheter 

efter operationer delges ofta i form av försvarsmaktshandlingar som, reglementen, 

erfarenhetsdokument för egen försvarsmakts utveckling, utbildningsanvisningar etc.  

 

Det finns naturligtvis teoretiska studier som uppfyller kriterierna för benämningen 

vetenskaplig teori om SIB med slutsatser om vad som leder till framgång dock i mindre 

omfattning. Dessa studier har dock avsaknaden av den vida generalitet som akademiska 

institutioner kräver. Inom försvarsmakterna nyttjas dessa studier trots avsaknaden av 

vetenskaplig grund. Anledningen till avsaknaden av, bred/vid generalitet är att endast ett 

mindre antal militära operationer studeras och ofta där egen nation deltagit och ofta 

förekommande de senast genomförda operationerna.  

 

Enligt författarens kännedom finns det endast ett verk som uppfyller nämnda kriterier för att 

benämnas vetenskaplig teori, Hills bok, ”Future War in Cities: Rethinking a Liberal 

Dialemma”.35 Genom detta konstaterande är boken helt central i denna undersökning då 

valmöjligheten varit obefintlig trots omfattande sökning efter annan valbar teori.   

 

I inledningen av sin bok skriver Hills att för att skapa en helhetsbild så måste en djupare 

analys göras vid studier avseende SIB och dess framgångsfaktorer.  

Avsaknaden av vetenskapliga studier rörande SIB är tydlig. Det saknas bredd och djup i de 

studier som finns och det är en forskningslucka som Hills fyller genom sin bok. Hills menar 

att tidlösa och generella framgångsfaktorer måste tas fram genom en helhetsanalys där 

generaliteten innebär att faktorerna kan finnas i huvuddelen av de SIB operationer som 

genomförts.36  

 

 

 

                                                 

35 Hills, 2004. 
36 Hills, 2004, s. 4.   
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Hills bok ger generella slutsatser då de är framtagna från huvuddelen av de militära 

operationer som genomfört i modern tid, d.v.s. likadana slutsatser återfinns i samtliga av 

operationerna som Hills analyserat. Studien uppfyller kriterierna för vetenskaplig teori. 

Slutsatserna benämns framgångsfaktorer i undersökningen.   

 

2.1 Undersökningens teori 

 Alice Hills generella framgångsfaktorer vid SIB som analyserats fram i boken ”Future War 

in Cities: Rethinking a Liberal Dialemma”37 och utgör undersökningens teori. Hills delger en 

mängd slutsatser på olika nivåer, vissa slutsatser är globala och gäller trender inför framtidens 

stridsfält, vissa regionala. Denna undersöknings teori är skapad av Hills framgångsfaktorer 

inom SIB med tyngdpunkt på den taktiska nivån. Genom att det är en mängd slutsatser som 

återfinns i Hills bok har denna undersökning tvingats till ett urval.  

 

Anledningen till att framgångsfaktorerna begränsats i antal är att utrymmet och tiden i denna 

undersökning är begränsad. När författaren genomfört urvalet av framgångsfaktorer så är det i 

först hand undersökningens metod som varit avgörande, i andra hand de faktorer som 

rimligen kan utläsas i valda källor. Ett förklarande exempel kan nämnas genom 

framgångsfaktorn moral. För att mäta moral krävs en kvalitativ undersökning där intervjuer 

nyttjas för att nå ett resultat.  Moral bygger på många variabler och skulle i sig kunna fylla 

utrymmet för denna undersökning, exempel på variabler som påverkar moral är förtroende för 

chefer och förbandsanda etc.   

 

Hills anger generellt att framgång vid SIB skapas av kombinerade vapen. Den avgörande 

förmågan är avsutten strid där infanteriet alltid är centralt. Kombinerade vapen är dock en 

egen krigsvetenskaplig teori som avgränsats bort i denna undersökning. Dock så är behovet 

av infanteri vitalt för framgången och kan som enskilt vapenslag ingå i undersökningen.  

                                                 

37 Hills, 2004. 
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Konsekvensen av att inte ha infanteri i tillräcklig omfattning är att de egna förlusterna blir så 

stora att ingen anfallare klarar av det. En annan framgångsfaktor är indirekt bekämpning, 

behovet av indirekt understöd har och kommer alltid vara stort.38 

 

Vidare anser Hills att erfarenhet och träning inom kontexten SIB är viktigare än innovativa 

doktriner för att nå framgång.39 Träningen bör i första hand bedrivas mot SIB den mest 

komplexa för sedan träna för det mindre komplexa, traditionell/konventionell krigsföring.40  

Krigshistorien delger en mängd operationer där numerärt och materiellt underlägsna kan 

försvara ”sin” bebyggelse under lång tid och tillfoga den anfallande stora materiella och 

personella förluster. Detta är ett exempel som tydliggör hur vitala framgångsfaktorer är och 

kommer att vara i framtiden. 41 

 

Den historiska trenden inom SIB som alltid har varit de stridandes centrala dilemma är 

balansen mellan att skydda sina egna och att undvika skador och död för tredje part. I denna 

undersökning är tredje part befolkningen, icke-kombattanterna. Genom att påverka tredje part 

negativt innebär oftast att fienden vinner deras stöd vilket inte är gynnsamt för att nå 

framgång.42 Normalt styrs förbanden genom handlingsregler som i sin tur bestäms av vilket 

mandat som styr insatsen samt krigets lagar. Andra faktorer som påverkar handlingsreglerna 

är kulturella normer samt internationell medias bevakning och rapportering. Hills anser att 

tredje part ska ses som en multiplikator som ökar stridseffekten.43 Detta är ett exempel på vad 

Hills anger som generella och tidlösa faktorer som alltid påverkat och påverkar utgången vid 

SIB. 

 

 

 

                                                 

38 Hills, 2004, s. 160, 264-265.   
39 Hills, 2004, s. 224.   
40 Hills, 2004, s. 256.   
41 Hills, 2004, s. 143.   
42 Hills, 2004, s. 44.   
43 Hills, 2004, s. 162.   
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Hills ståndpunkt är att teknologi har sin del i en framgångsrik operation inom SIB men att 

teknologin inte kan generaliseras eftersom en mängd variabler påverkar vilken specifik 

teknologi som behövs för just ”den” operationen. Exempel på variabler som styr önskvärd 

teknologi är fienden, typ av bebyggelse (terrängen) och tidsförhållanden, väder m.fl.  

Hills anser att det finns andra faktorer som är generella och som är långt viktigare för att nå 

framgång.44  

 

I inledningskapitlet presenterades Hills framgångsfaktorer. Undersökningens utvalda 

framgångsfaktorer markeras nedan med fet stil.  

 

 Förbandens moral och förmågan att ta egna förluster. 

 Ledarskap på lägre förbandsenheter. 

 Behovet av indirekt bekämpning vid SIB. 

 Mandatet som styr egna handlingsregler och vilken hänsyn som måste tas till tredje 

part och infrastrukturen. 

 Betydelsen av befolkningens ställningstagande i konflikten och i hur stor 

utsträckning de lever kvar i städerna. 

 En innovativ och beprövad doktrin. 

 Krigserfarenhet. 

 Förbandsträning inom kontexten SIB.  

 Infanteriets betydelse vid SIB där avgörandet sker genom avsutten närstrid. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

44 Hills, 2004, s. 150.   
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3. Metod 

3.1 Inledning 

Metodkapitlet redovisar detaljerat den metod som författaren valt för undersökningen och 

motiven för metodvalet och dess lämplighet i förhållande till andra metoder. Metodkapitlet 

redovisar även undersökningens vetenskapliga utgångspunkt. Detta redovisas i syfte att 

förklara undersökningens uppbyggnad, alltså flödet från problemet via metod, teori och 

slutligen operationaliseringen.  

 

3.2 Undersökningens metod 

Undersökningens metod är kvalitativ textanalys. En kvalitativ textanalys genomförs med en 

systematik där den noggranna och kritiskt granskande genomläsningen syftar till det 

väsentliga innehållet i texterna.45 I denna undersökning består väsentligheten av att söka efter 

teorins framgångsfaktorer som operationaliserats till mätbara indikatorer i valda källor. Det 

vitala i metodvalet består av att finna helheten i vilket förväntas ge ett resultat som ger 

undersökningen ett bättre utfall än summan av dess delar.46  

 

3.3 Undersökningens vetenskapliga utgångspunkt 

Denna undersökning tillhör studiekategorin förklarande, normativa studier.47  Förklarande 

studier finns i tre olika kategorier, teoriutvecklande, teorikonsumerande och teoriprövande.  

Teoriutvecklande studie syftar till att försöka förklara nya påverkansfaktorer som påverkar 

och utvecklar vald teori. Skillnaden mellan teorikonsumerande och teoriprövande studier 

består i att ett fall står i centrum för en konsumerande studie, inte teorin som i en prövande 

studie. Teorier ska förklara varför ett visst skeende eller utfall hände i ett visst fall.48  

 

                                                 

45 
45

 Esaiasson, Peter. Gilljam, Mikael. Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena: Metodpraktikan, konsten att 

studera samhälle, individ och marknad. (Stockholm: Norstedts Juridik AB, 4:e uppl., 2012), s.211 
46 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2005, s. 211. 
47

 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 2005, s.35 
48 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2005, s. 35. 



HSU 16-18 

HSU 9:2 

Major Lars Rask 

 

25 

 

Författaren har valt en teoriprövande ansats för denna undersökning. Det centrala i 

undersökningen är teorin och dess validitet. Teorin ska således prövas mot valda källor.49 

Inom den teoriprövande kategorin finns underkategorin hypotesprövande där skillnaden 

mellan en teori och hypotesprövande är graden av konkretion50.  

 

En teori och hypotes skiljs åt genom att hypotesen inte är generell utan avgränsas i tid 

och/eller rum. Denna undersökning är generell då framgångsfaktorerna är tidlösa och 

generella. Det innebär att teorin och dess faktorer kan prövas på andra fall inom kontexten 

SIB. För att teorin ska stärkas så måste faktorerna finnas, vara spårbara i vald operation för 

fallstudien. Författarens motiv till valet av en förklarande studie är att undersökningen har en 

bas för vetenskaplig teori där teorins framgångsfaktorer ej är prövade.51  

 

Inom förklarande studier valdes den teoriprövande kategorin. Anledningen till valet är att 

teoriutvecklande studiers mål är att resultera i ett förlag på hur nya förklaringar kan förklara 

det fenomen som studeras.52 Forskaren vill nå ny kunskap som förklarar fenomenet. Denna 

undersökning söker inte ny kunskap om nya förklaringar utan vill stärka redan befintlig teori 

och möjliggöra utveckling genom förslag på vidare forskning.  

 

Logiken i valet av studie är att den naturliga variationen som finns i verkligheten och att finna 

fall där stor likhet råder mellan relevanta oberoende variabler förutom den förklaringsvariabel 

som är i centrum för undersökningen53. I denna undersökning är orsaksmekanismerna kända 

vilket gör en teoriprövande undersökning till den mest lämpliga.54 

     

                                                 

49
 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2005 s.35-37. 

50
 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2005 s.38. 

51
 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2005 s. 36. 

52 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2005, s. 35. 
53 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2005, s. 102. 
54 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2005, s. 111. 
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3.1 Validitet och reliabilitet 

För att undersökningen ska besvara forskningsfrågan på ett vetenskapligt sätt krävs både 

validitet och reliabilitet. Författaren har redan tidigare fört en diskussion kring dessa begrepp 

och dess innebörd. För att undersökningen ska uppnå resultatvaliditet så krävs både 

begreppsvaliditet och reliabilitet, summan av kvalitén i dessa faktorer är avgörande för 

resultatvaliditeten. Resultatvaliditeten besvara frågan om vi mäter det vi påstår att vi mäter.55  

 

För att uppnå begreppsvaliditet måste författaren tillse att systematiska fel inte är närvarande i 

undersökningen56 samt att avståndet mellan teorins faktorer och de mätbara indikatorerna är 

så litet som möjligt. Om detta avstånd är stort så uppstår ett igenkänningsproblem vilket tyder 

på en svag analys vid operationaliseringen.57 Det innebär att resultatet av mätningen av 

indikatorerna i analysdelen inte mäter mot teorins faktorer utan mot något annat. 

Problematiken kring detta avstånd anser sig författaren ha hanterat då indikatorerna är i nära 

relation till faktorerna och att indikatorerna inte graderats i förhållande till varandra.  

 

Den andra vitala faktorn som påverkar resultatvaliditeten är reliabilitet. Reliabilitet innebär att 

undersökningen inte ska innehålla slumpmässiga eller systematiska felaktigheter.58 

Reliabiliteten står för tillförlitligheten i den data som undersökningen avhandlar, i denna 

undersökning dess källor.59 Ett möjligt test för studiens reliabilitet är att en annan författare 

genomför denna undersökning.60  

 

 

 

                                                 

55 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2005, s. 63. 
56 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2005, s. 63. 
57 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2005, s. 59. 
58 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2005, s. 63. 
59 Johannessen, Tufte, 2003, s. 28. 
60 Johannessen, Tufte, 2003, s. 29 
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3.2 Material 

Det material författaren har valt för att utgöra historiska fakta för denna undersökning och 

dess fallstudie är nedanstående med motiv. Författaren har valt två källor för varje fall för att 

säkerställa validitet genom att finna samstämmighet i historiebeskrivningen. 

 Källkritiskt har författaren analyserat kriterierna äkthet61, tendens62, oberoende63 och 

samtidighet64. Alla ingående kriterier har sedan sammanställts och genom kvalitativ 

textanalys värderats som trovärdiga eller inte.  

 

För att bemöta kriteriet äkthet valdes källor där författarna har olika bakgrund. ”The Battle for 

Fallujah” författats av officeren Vincent L. Foulk vilket ger undersökningen en fackmans 

insyn då han deltog i operationerna och ger undersökningen dimensionen inifrån och ut.65 

Journalisten Bing Wests ”No True Glory, A frontline account of the Battle for Fallujah”  

tillför genom observationer dimensionen utifrån och in.66 

 

Vincent Foulk, överste i amerikanska försvaret, tjänstgjorde i Irak från 2003 fram till 200767 

inom ett Civil Affairs Team och var del i operationerna i Fallujah. Foulks bok som 

publicerades 2007 ger en helhetsbild med en mängd detaljerade beskrivningar. Foulk 

beskriver vad som påverkade dessa händelser innan, under och mellan operationerna i 

Fallujah. Foulk uppfyller kriterierna för samtidighet genom att boken publicerades så kort 

efter operationerna.68 Eftersom Foulk arbetade för den amerikanska försvarsmakten, har han 

givetvis präglats av det amerikanska systemet och hans arv av att vara officer. Att han 

medvetet eller omedvetet har förskönat utfallet, bortsett från händelser som inte bör vara 

offentligt är alltid en risk. Detta påverkar kriterierna oberoende och tendens.69  

                                                 

61 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2005, s. 282. 
62 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2005, s. 285-286. 
63 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2005, s. 283-284. 
64 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2005, s. 285-286. 
65 Foulk, Vincent L: The Battle for Fallujah: Occupation, Resistance and Stalemate in the War in Iraq. (Jef-

ferson, N.C;London, McFarland & Company, 2007.).   
66 West, Bing: No True Glory: A Frontline Account of the Battle for Fallujah. (New York, Bantam Dell, 2005). 
67 Foulk, 2007 s. 1. 
68 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2005, s. 282. 
69 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2005, s. 283-285. 
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För att uppväga denna påverkan så valideras beskrivningarna genom Wests verk, som utgavs 

2005 under pågående operation och därmed också uppfyller kriteriet samtidighet. West har 

valt en metod, där han gjort hundratals intervjuer med människor på olika nivåer och 

positioner. Genom denna metod ger West en helhetsbild då han eftersträvar att ge läsaren en 

logik genom flödet mellan politisk/strategisk, operativ och taktisk nivå.  

West bok valdes till stor del m.a.a. att han är journalist och genom detta kan omhänderta 

svagheten i kriteriet tendens mot Foulk.  

 

I kriteriet tendens mot West finns det en risk i och med att han levde och delade soldaternas 

vardag och utmaningar. Detta kan innebära att sanningen i vissa delar inte delges i sin helhet 

eller att den förskönas. Kriteriet tendens hanteras genom en strikt jämförelse av källorna. I de 

fall det inte finns samstämmighet så tas inte den beskrivningen med i undersökningen. Genom 

detta gör författaren en analyserad ansats att bibehålla reliabiliteten.  

 

Att Foulk inte uppfyller kriteriet oberoende är underförstått, men även Wests oberoende kan 

ifrågasättas då West tillbringade månader tillsammans med stridande förband. Naturligtvis har 

han påverkats av detta, men samtidigt vägs det upp genom hans intervjuer med soldater och 

officerare på olika nivåer. Efter att kriterierna sammanställts och källornas svagheter 

analyserats, har svagheterna hanterats.  

 

Källorna används sedan i en jämförande fallstudie mellan Operation Vigilant Resolve och 

Operation Phantom Fury. Finner författaren framgångsfaktorerna i den lyckade operationen 

så stärker det teorin och finns inte faktorerna med eller i mindre omfattning/frekvens i den 

misslyckade operationen så styrker även det teorin.70 

 

Författarens motiv till valet av operationerna i Fallujah 2004 som fallstudie är att 

operationerna är moderna, de genomförs inom kontexten SIB samt att det finns stor tillgång 

av källor som exploaterat operationen.  

                                                 

70 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2005, s. 111. 
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Den viktigaste parametern var dock att de båda operationerna har samma bakgrundsvariabler 

vilket möjligen är unikt och ger undersökningen och dess jämförande fallstudie väldigt bra 

förutsättningar att finna del av svaret på varför utfallen i operationerna blev så stora.  

 

En jämförande fallstudie valdes då denna undersökning kräver ett djup framför bredd71. Ett 

krav avseende kriterier för att studien skall vara fruktbar är att alla variabler ska likvärdiga 

med undantag av en, detta ställer stora krav på likhet i de fall som en studie ska omfatta.  

 

Den jämförande fallstudien kommer att designas efter Thomas Denks mest lika-design72 där 

teorins framgångsfaktorer utgör de oberoende variablerna som testas i den jämförande 

fallstudien.73 De oberoende variablerna ska inte graderas utan ska hanteras och bedömas 

likvärdigt. Genom att hantera variablerna likvärdigt så stärker det undersökningens validitet.74  

 

De valda fallen/operationerna i Fallujah uppfyller variabelkriterier genom att de militära 

operationerna genomförs under samma år, samma typ av terräng (samma plats), mellan 

samma aktörer och med liknade militära målsättning. Undersökningens beroende variabel är 

utfallet av operationerna och den oberoende variabeln som ska kunna förklara den beroende 

variabeln är framgångsfaktorerna i teorin.  

 

Fall 1 OperationVigilant Resolve   Misslyckad 

Fall 2 Operation Phantom Fury  Lyckad 

Bakgrundsvariablerna för fallstudiens operationer är likartade avseende tid, plats, uppgift, 

motståndare och terräng. 

                Viligant Resolve/Phantom Fury 

Beroende variabel Utfall      Misslyckad  Lyckad 

Bakgrundsvariabel  Tid      2004   2004 

Bakgrundsvariabel Plats      Fallujah  Fallujah 

                                                 

71
 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2005, s. 41. 

72
 Denk, Thomas: Komparativa Analysmetoder. (Lund: Studentlitteratur, 2012) s. 10, 45.& Esaiasson, Peter. 

Gilljam, Mikael. Oscarsson, Henrik. Wängnerud, Lena, 2005 s. 101-103. 
73

 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2005, s. 50-51. 
74

 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2005, s. 57. 
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Bakgrundsvariabel Parter     Koalitionen Koalitionen   

          Insurgenter  Insurgenter 

 

 

Bakgrundsvariabel Kontext     SIB   SIB 

Bakgrundsvariabel Militärt mål    Ta Fallujah  Ta Fallujah 

Bakgrundsvariabel Ledning av operation   1.MEF75  1. MEF76  

 

3.3 Operationalisering  

För att konkretisera och tydliggöra Hills slutsatser har en operationalisering av teorin 

genomförts. Denna operationalisering syftar till att bryta ner slutsatserna till 

framgångsfaktorer som är spårbara i valda källor. Därefter bryts framgångsfaktorerna ner till 

indikatorer med syftet att göra framgångsfaktorerna mätbara. Valet av slutsatser har skett helt 

utan värdering av vitalitet, således har ingen rangordning av dessa genomförts. 

 Resultatet av författarens analys avseende spårbarhet i källorna och slutsatser gav resultatet 

att slutsatserna förbandens moral, förmågan att ta egna förluster, ledarskap på lägre 

förbandsenheter inte valts p.g.a. att dessa är väldigt svåra att mäta och kräver en metod där 

ingående personal intervjuas motsvarande.  

 

Nedan följer en beskrivning av framgångsfaktorernas urvalsprocess.  

Framgångsfaktorerna, undersökningens teori har valts ut genom att analysera vilken metod 

som är möjlig för att göra respektive framgångsfaktor mätbar. Resultatet har sedan 

sammanställts och gett ett utfall där den metod som kan mäta flest framgångsfaktorer har 

valts. För att länka samman undersökningens metod och teorins operationalisering redovisas 

flödet i undersökningen där varje steg redovisas.  

 

                                                 

75 Marine expeditionary force. 
76 Marine expeditionary force. 
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Analysenheterna utgörs av undersökningens två fall, Operation Vigilant Resolve och 

Operation Phantom Fury där operationernas utfall är särskiljande och utgör undersökningens 

beroende variabel. 

 

Analysenhet 1.    Analysenhet 2. 

Beroende variabel    Fall 1 Op Vigilant Resolve   Fall 2 Op Phantom Fury 

 Utfall     Misslyckad     Lyckad 

 

Nedan redovisas resultatet av det första steget i operationaliseringen där slutsatserna bryts ner 

till framgångsfaktorer syftandes till att göra slutsatserna spårbara i valda källor.   

 

Undersökningens teori (Hills slutsatser):  Framgångsfaktorer:  

Förbandsträning inom kontexten SIB   Utbildningsståndpunkt/Stridserfarenhet. 

och krigserfarenhet.      

      

Infanteriets betydelse vid SIB där    Tillgång på infanteriförband. 

avgörandet sker genom avsutten närstrid. 

     

Behovet av indirekt bekämpning vid SIB.  Nyttjandet av indirekt bekämpning. 

    

Betydelsen av befolkningens ställningstagande  Tredje parts inverkan på operationen 

i konflikten och i hur stor utsträckning  

befolkningen lever kvar i städerna. 

     

Framgångsfaktorerna utgör undersökningens oberoende variabler vilket innebär att dessa 

variabler ska kunna förklara de valda fallens skillnader i utfall d.v.s. undersökningens 

beroende variabel.  
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Analysenhet 1.   Analysenhet 2. 

Oberoende variabler     Op Vigilant Resolve   Op Phantom Fury 

1. Utbildningsståndpunkt/Stridserfarenhet.        

2. Tillgång på infanteriförband.        

3. Nyttjandet av indirekt bekämpning.    

4. Tredje parts inverkan på operationen.  

 

För att de oberoende variablerna, framgångsfaktorerna ska ges möjlighet att förklara den 

beroende variabeln utfall krävs att de oberoende variablerna är mätbara.  Nedan redovisas steg 

två i operationaliseringen där framgångsfaktorerna (oberoende variablerna) bryts ner till 

indikatorer med syftet att göras mätbara. Samtliga indikatorer mäts i en treskalig gradering, 

med syftet att se tydliga resultat77. 

     

Oberoende variabler:      Indikatorer: 

1. Utbildningsståndpunkt/Stridserfarenhet  Tidigare stridserfarenhet. 

Träning inom kontexten SIB. 

2. Tillgång på infanteriförband.   Otillräckligt, begränsade operationen.

        Tillräckligt, infanteriet var avgörande. 

3. Nyttjandet av indirekt bekämpning.  Bekämpning med artilleri.  

         Bekämpning med granatkastare. 

4. Tredje parts inverkan på operationen.  Begränsade av tredje part. 

           Dra fördel av tredje part. 

För att indikatorerna ska kunna redovisas, göra tolkningsbara och särskilja analysenheterna 

krävs mätbarhet med skalor för respektive indikator.78 I kommande kapitel Analys används 

följande skalor för respektive indikator. 

 

Oberoende variabler/Indikatorer:     Mätskalor: 

1. Utbildningsståndpunkt/Stridserfarenhet   

- Tidigare stridserfarenhet    Stor/Liten/Ingen 

                                                 

77 Johannessen, Tufte, 2003, s. 47 
78 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2005, s. 54. 
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- Träning inom kontexten SIB   Hög-/Grundlagd-/Ingen förmåga 

 

2. Tillgång på infanteriförband    

- Otillräckligt, begränsade operationen  Ofta/Sällan/Aldrig   

- Tillräckligt, infanteriet var avgörande  Ofta/Sällan/Aldrig 

 

 

3. Nyttjandet av indirekt bekämpning   

- Bekämpning med artilleri     Ofta/Sällan/Aldrig 

- Bekämpning med granatkastare   Ofta/Sällan/Aldrig 

 

4. Tredje parts inverkan på operationen   

- Begränsade av tredje part     Ofta/Sällan/Aldrig 

- Dra fördel av tredje part    Ofta/Sällan/Aldrig 
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4. Analys 

4.1 Analys Operation Vigilant Resolve 

4.1.1 Bakgrund Operation Vigilant Resolve 

Den 24 mars 2004 övertog amerikanska marinkåren ansvaret för Fallujah från den 

amerikanska armén. Detta var en del i den amerikanska planen där marinkåren skulle 

stabilisera situationen i Fallujah. Den amerikanska, nationella strategin var att inledningsvis 

stödja irakierna med säkerhet för att sedan överlämna säkerhetsansvaret till Irak.79 

Marinkårens plan var att använda två operationslinjer, den första skulle omhänderta 

insurgenter genom att ständigt patrullera i staden dygnet runt där insurgenterna skulle 

nedkämpas och deras förberedelser störas. Den andra operationslinjen innebar stöd till det 

civila samhället genom att bygga upp skolor och att stödja andra institutionella verksamheter 

med pengar och expertis.  

 

Den amerikanska insatsen i Irak var personalsvag i form av förband vilket kompenserades 

med att civila kontraktorer anställdes för att stödja säkerhetsarbetet.80 Säkerhetsarbetet stördes 

av återkommande attacker och stämningen inne i Fallujah var spänd. Säkerhetsläget 

försämrades och de civila kontaktorerna besköts allt mer frekvent och de civila irakiernas 

inställning blev allt mer hätsk. Det som fick bägaren att rinna över och som blev starten för 

Operation Vigilant Resolve var när fyra kontraktorer från Blackwater togs till fånga och 

slaktades av befolkningen. De ansvariga irakierna skanderade att ”Fallujah kommer att bli 

amerikanernas kyrkogård”.81  

 

Den 1 april uttalade sin den amerikanske brigadgeneralen Kimmit som var ställföreträdande 

operationschef för hela insatsen i Irak att responsen inte kommer att bli nådig, ”We will pacify 

that city” sade Kimmit.  

                                                 

79
 Foulk, 2007 s. 20. 

80
 Foulk, 2007 s. 1. 

81
 Foulk, 2007 s. 21. 
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Tre dagar senare startade responsen i form av Operation Vigilant Resolve trots att marinkåren 

ansåg att lösningen på Fallujah-problemet skulle lösas med en mer befolkningscentrerad 

operation.82  

 

Operationen påbörjades och det var en motståndarcentrerad operation där insurgenterna skulle 

nedkämpas.83 I området kring Fallujah befann sig 2000 soldater ur 1st Marine Expeditionary 

Force (1 MEF). Dessa 2000 soldater som ingick i en marinkårsbrigad blev styrkebidraget i 

operationen. Förbanden mötte stort motstånd och hade svårt att nå framgång mot den ”hit and 

run”, gerillataktik som insurgenterna nyttjade. Huvudorsaken till denna svårighet var att civila 

irakier bodde kvar i Fallujah och marinkårssoldaterna vill undvika att civila skadades.84 

Marinkårssoldaterna hade ett ständigt dilemma med att insurgenterna nyttjade de civila i sin 

taktik där t.o.m. barn användes som soldater. Detta tillsammans med att operationen var 

personsvag gjorde att den terräng som togs inte kunde hållas och säkras.85  

 

Fienden i Fallujah bedömdes till 2000 insurgenter vilket ger styrkeförhållandet rent personellt 

1/1. Förutom dessa 2000 så bedömdes 20 procent av befolkningen stödja insurgenterna vilket 

ger en summa av 50 000 potentiella motståndare då Fallujahs befolkning var 250 000. 

Marinkåren var under ständig bekämpning och anfallsrörelserna tog tid då varje hus skulle 

rensas för att undvika att få fienden från alla riktningar.  

Marinkåren led stora förluster, mestadels skadade men även döda tog hårt på moralen och 

soldaternas disciplin nedgick.86 Operationen fortskred och marinkårens hårda strider gav 

framgång genom att mer terräng säkrades. Soldaterna stred tappert trots förluster och 

svårigheten att veta vem fienden var. Särskilt utmanande var fiendens ombytlighet i form av 

att först vara civil och icke kombattant för att sedan byta skepnad och attackera.  

 

                                                 

82 Foulk, 2007 s. 22.  
83

 Foulk, 2007 s. 22. 
84

 Foulk, 2007 s. 23. 
85

 Foulk, 2007 s. 23. 
86

 Foulk, 2007 s. 28-29. 
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Marinkårens plan var att säkra Fallujah för att sedan gå in i nästa fas och börja 

operationslinjen att stödja det civila Fallujah. Så långt kom aldrig operationen då alla 

offensiva operationer förbjöds den 9 april.  

I detta skede påbörjades förhandlingar. Politiken och diplomatin fick ta över och ett 

eldupphöravtal slöts.  Detta innebar inte att striderna upphörde. Insurgenterna fortsatte att 

attackera förbanden och marinkåren bedrev självförsvar.87 Förhandlingarna innebar bl.a. att 

politikerna försökte nå en uppgörelse där två irakiska bataljoner skulle förstärka operationen 

och därmed få irakisk närvaro för att övervinna befolkningen och minska stridigheterna. När 

det uppenbarade sig för dessa bataljoner att de skulle gruppera i Fallujah ordervägrade 

förbanden och planen gick inte att genomföra.  

 

Under de kommande dagarna försökte marinkåren genomföra stabiliserade operationer med 

syftet att komma närmre befolkningen men då de ständigt blev attackerade och endast tilläts 

verka i självförsvar så blev det mestadels att soldaterna försvarade sina positioner. Alla 

politiska ansträngningar handlade i detta läge om att försöka få ett slut för stridigheterna. 

Marinkåren som från start varit motståndare till de politiska agerandet försökte med alla sin 

ansträngningar att påverka processen i riktningen att operationen fick fortsätta. Detta för att nå 

målet att ta Fallujah och att sedan börja bygga säkerhet och normalisera.88  

 

Den 19 april delgav ledarskapet i Fallujah och USA att de slutit ett avtal som innebar att 

insurgenterna skulle samla in och överlämna sina tunga vapen samt att säkerhetsansaret för 

Fallujah övergick till Irakierna.  

Detta budskap togs inte emot väl i den militära ledningen och bland officerarna i övrigt. Den 

irakiska säkerhetsapparaten var inte mogen denna digra uppgift.89 Genom detta överlämnade 

av säkerhetsansvar avslutades Operation Vigilant Resolve och marinkårens uppgift övergick i 

sin helhet att stödja irakierna.  

                                                 

87
 Foulk, 2007 s. 29. 

88
 Foulk, 2007 s. 36 

89
 Foulk, 2007 s. 38. 
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Den 30 april var alla formaliteter klara och Fallujah var under irakisk ledningen genom den 

upprättade Fallujah brigaden. Operationen anses vara en misslyckad operation.90 

4.1.2 Utbildningsståndpunkt/Stridserfarenhet 

Avseende tidigare krigserfarenhet och träning så finns det begränsat med information. 

Marinkårens 1st Marine Expeditionery Force (1.MEF) deltog i koalitionens anfall från 

Kuwait in i Irak med anfallsmålet Bagdad. Styrkan var del i de begränsade strider som 

markförbanden genomförde. Dessa strider bedrevs i sin huvuddel i kontexten konventionell 

krigföring i öppen, småbruten terräng där amerikanska flygvapen och långräckviddiga 

vapenplattformar var de system som var i fokus.91 1.MEF bestod av ungefär 50 procent 

nyrekryterad personal som genomgått marinkårens grundutbildning vilken inkluderar SIB, 

resterande 50 procent av personalen hade tidigare krigserfarenhet olika mängd och 

omfattning.92 

 

Faktor: Utbildningsståndpunkt/Stridserfarenhet 

Indikator Utfall Kommentar 

Tidigare 

Stridserfarenhet 

Liten Delar av förbandet, ca 50 % har tidigare erfarenhet. 

Resterande har ingen erfarenhet. 

Träning inom 

kontexten SIB 

Grundlagd 

förmåga 

Förbandet har genomfört grundläggande 

förbandsutbildning inom SIB 

 

4.1.3 Tillgång på infanteriförband 

Rent generellt så ansåg den militära ledningen att Operation Iraqi Freedom i sin helhet var 

alltför personalsvag där ledarskapet för operationen och den amerikanska operationsledningen 

och marinchefen ständigt påpekade och upplyste den politiska nivån om bristerna avseende 

personal och skyddsnivå på befintliga fordon.93  

                                                 

90
 Foulk, 2007 s. 44. 

91
 Foulk, 2007 s. 49. 

92
 Foulk, 2007 s. 50. 

93 Foulk, 2007 s. 1, 9.  
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Under den korta förberedelsetid som 1.MEF fick för att planera operationen Operation 

Vigilant Resolve så äskade ledarskapet om att få tillgång till fler förband och men detta bifölls 

inte då Operation Iraqi Freedom var inne i en förbandsrotation av förband där 1. Armour 

Division som var grupperad i Irak skulle sändas hem.  

 

Operationsledningen var tvungen att disponera sina befintliga förband på fler platser än 

Fallujah.94 Detta innebar att endast en reducerad marinkårsbrigad var tillgänglig för 

operationen. Planen var att fyra reducerade bataljoner skulle vara anfallande styrka och att 

resterande tre bataljoner som understödde skulle gruppera i en ring runt staden för att 

förhindra att insurgenterna inte kunde fly opåverkade.95 Problematiken kring obalansen och 

bristen på förband gjorde att marinkårssoldaterna resurser snabbt tröt där valet stod mellan att 

rensa hus och skydda sina fordon. Detta gjorde att anfallstempot var lågt och att insurgenterna 

hann omgruppera. Konsekvensen blev stundtals så allvarliga att när marinkårssoldaterna tog 

skador tvingades de lämna tagen terräng för att omgruppera bakåt då resurserna att anfalla vid 

vissa enheter tog slut.96  

Faktor:  Tillgång på infanteriförband 

Indikator Utfall Kommentar 

Otillräcklig, 

begränsade 

förbanden 

Ofta Återkommande från källorna är dels att hela 

operationen var personalsvag samt att 

anfallsrörelserna hade problem då infanteriet inte 

kunde skydda pansarförbanden och samtidigt 

rensa/säkra hus. Förhållandet mellan infanteri och 

pansarförband var 1/1. 

Tillräcklig, 

infanteriet var 

avgörande 

Aldrig Operationen avgjordes inte militärt utan politiskt. 

Rent hypotetiskt skulle marinkåren kunnat lösa ut 

uppgiften men med hänsyn till förluster och tiden för 

lösande av uppgift skulle operationen knappast 

benämnts som lyckad. 

                                                 

94 West, 2005 s. 90.  
95 West, 2005 s. 90. 
96 West, 2005 s. 152. 
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4.1.4 Nyttjande av indirekt bekämpning 

Under Operation Vigilant Resolve finns ingen dokumentation av att 1.MEF skulle nyttjat 

varken artilleri eller granatkastare som understöd eller punkmålsbekämpning. Det enda 

understöd som genomfördes levererades av flygvapnet.97 

 

Faktor:  Nyttjande av indirekt bekämpning 

Indikator Utfall Kommentar 

Bekämpning 

med artilleri 

Sällan I källorna finns ingen spårbarhet av att 

artilleribekämpning.  

Bekämpning 

med 

granatkastare 

Sällan I källorna finns ingen spårbarhet av att 

granatkastarbekämpning.  

 

4.1.5 Tredje parts inverkan på operationen 

 

Marinkårssoldaterna begränsandes stridstekniskt av alla civila människor och hade svårt att nå 

framgång mot insurgenternas ”hit and run taktik”. När de skulle avge verkan mot mål så 

försvann insurgenterna och kvar var endast civila. Trots denna varsamhet så fylldes sjukhusen 

av skadade civila och befolkningen vände sig emot hela operationen i Fallujah.98 

   

Bedömningen var en tredjedel av befolkningen flytt viket ger att 160 000 människor levde 

kvar i staden när operationen påbörjades. De civila skapade mängder av friktioner för 

operationen i olika former där insurgenterna utnyttjade de civila vilket satte 

marinkårssoldaterna i en mängd olika dilemman.  

 

 

                                                 

97 West, 2005 s. 103. 
98 Foulk, 2007 s. 23, 31, 34. 
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Faktor:  Tredje parts inverkan på operationen 

Indikator Utfall Kommentar 

Begränsade av 

tredje part 

Ofta Källorna påvisar att tredje part var en ständig 

närvarande friktion. 

Dra fördel av 

tredje part 

Aldrig Det finns ingen spårbarhet i källorna som anger att 

1.MEF dragit fördel av tredje part. 

 

Insurgenterna utnyttjande sin motståndares syn på krigets lagar där insurgenterna inte följde 

några regler varken avseende juridik eller moral. Exempel på detta var att insurgenterna 

grupperade i moskéer, de sökte skydd bakom civila, de spelade döda för att sedan skjuta 

soldaterna i ryggen, de klädde ut sig till kvinnor etc.99  

 

Den amerikanska ledningen försökte med alla medel att driva ut befolkningen för minimera 

skador och för att förhindra att insurgenterna utnyttjade de civila. Det var högsta prioritet för 

att öka effekten av operationen och att få över befolkningen på sin sida.100  

För att lyckas med detta så var det centralt att irakierna skulle vara ledande genom 

nationalgarde och polis. Framgången uteblev då åttio procent av dessa enheter deserterade 

och utmaningarna som befolkningen innebar fortsatte.101  

 

Genom denna desertering så fick insurgenterna ett tillskott i form av soldater, officerare som 

kunde nyttjas för träning och rekrytering bland befolkningen.102  När mandatet och 

handlingsreglerna sedermera ändrades i form av ett förbud mot offensiva operationer så 

omöjliggjorde detta lösandet av uppgiften att fullfölja operationen att ta och säkra Fallujah.103  

 

                                                 

99 Foulk, 2007 s.39 & West, 2005 s. 103, 117, 120. 
100 Foulk, 2007 s. 39. 
101 Foulk, 2007 s. 41 & West 2005 s. 118. 
102 West, 2005 s. 191. 
103 West, 2005 s. 122. 
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4.2 Analys Operation Phantom Fury 

4.2.1 Bakgrund Operation Phantom Fury 

Efter avtalet om eldupphör och överlämnade av Fallujah till Irak i april sönderföll Fallujah.  

Genom det irakiska misslyckandet med att skapa säkerhet i Fallujah genom Fallujah 

brigadens och irakiska polisens sönderfall blev Fallujah alltmer en stad som samlade och 

styrdes av insurgenter.104 Denna utveckling var ohållbar och i september 2004 fattades 

beslutet att återta Fallujah.105  

 

När Operation Phantom Fury startade 6 november vilket hade medgett gott om tid för 

planering då beslutet om operationen togs i september. Bedömningen var att det fanns 2000-

2500 insurgenter inne i Fallujah och ytterligare ca 10 000 oklart var. Dessa kunde vara insatta 

i andra närliggande städer men måste ändå beaktas genom att de kunde påverka Operation 

Phantom Fury.  

Operationen bestod av både amerikanska och Irakiska förband, där de tre irakiska förbanden 

hade en helt annan förmåga än de tidigare erfarenheterna från Operation Vigilant Resolve.  

 

Amerikanskt artilleri påbörjade bekämpandet av staden redan den 2 april för att 

”uppmärksamma” befolkningen om vad som var på gång. Detta gjordes med syftet att få så 

många civila att lämna staden.106 Den 6 april fortsatte artilleriet sin bekämpning, oftast i form 

av eldöppnande med bara en pjäs och singulära skott. Detta var marinkårens sätt att meddela 

befolkningen att nu kommer vi. Alla ingående förband hade nu högsta beredskap och var 

anfallsberedda vilket i styrka uppmätte ca 12 000 man.107  

 

Dagen efter utlystes undantagstillstånd i Fallujah och anfallsfasen i operationen påbörjades. 

Anfallsrörelsen understöddes kraftfullt av flyg och artilleri vilket skapade kaos inne i 

Fallujah.  

                                                 

104 Foulk, 2007 s. 46-47. 
105 West, 2005 s. 195. 
106 Foulk, 2007 s. 210. 
107 Foulk, 2007 s. 211. 



HSU 16-18 

HSU 9:2 

Major Lars Rask 

 

42 

 

Markförbanden mötte starkt motstånd vilket inte var överraskande genom att insurgenterna 

haft månader på sig att förbereda försvarsställningarna. Det som överraskade soldaterna var 

insurgenternas mod, offervilja och omoral.  

Omoralen bestod av att insurgenterna inte hade någon avsikt att följa krigets lagar detta 

genom att bl.a. spela död och sedan öppna eld eller att vifta med vit flagga för att sedan slänga 

en handgranat och att använda irakiska uniformer.108 Operationen fortsatte framgångsrikt men 

med förluster, 18 döda soldater och 178 skadade. De irakiska förbanden hade fem döda och 

34 skadade.  

 

Amerikanerna beräknade att de kontrollerade ca 80 procent av Fallujah den tolfte april. Då 

påbörjades även anfallsrörelsen från söder mot norr där insurgenterna var väl förbereda då de 

trodde att anfallet skulle komma från syd men kom från norr inledningsvis. I söder sökte 

insurgenterna skydd i motståndskraftig fortifikation men det kraftfulla nyttjande av artilleriet 

var förödande för både infrastrukturen och insurgenterna. Då insurgenterna var koncentrerade 

och befolkningen flytt så blev effekten stor.109  

 

Striderna längs gatorna och resningen av hus var det mest påfrestande och det var under dessa 

strider marinkåren tog huvuddelen av sina förluster. Genom detta faktum och att de 

mekaniserade förbandens framryckning måste skyddas så krävdes det mod, moral och stort 

antal marinkårssoldater.110 Framgången i operationen fortgick och förlusterna nedgick genom 

att många insurgenter nedkämpades av granatkastare och artilleri. Med ett kraftfullt understöd 

följt av anfallande marinkårssoldater så hann aldrig insurgenterna omgruppera och deras 

taktik möttes av motgång. Den Irakiska administrationen förklarade Fallujah som säkrad den 

13 november.111  

 

 

 

                                                 

108
 Foulk, 2007 s. 213-214. 

109
 Foulk, 2007 s. 218. 

110
 Foulk, 2007 s. 219-220. 

111
 Foulk, 2007 s. 220-221. 
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4.2.2 Utbildningsståndpunkt/Stridserfarenhet 

 

1. MEF som genomförde den första operationen i Fallujah med en marinkårarsbrigad var till 

huvuddel den som också genomförde Operation Phantom Fury. Den största omsättningen av 

personal genomfördes inom ledningen där bl.a. chefen, general Mattis roterat hem. Genom 

detta så hade huvuddelen av förbanden som ingick i 1. MEF stor krigserfarenhet och god 

praktisk träning inom SIB genom skarpa uppdrag i den tidigare operationen i Fallujah.  

 

Förutom de egna erfarna förbanden ingående i 1.MEF ingick också i denna operation två av 

de mest erfarna och förmågemässigt bästa pansarbataljonerna från amerikanska armén. Dessa 

bataljoner äskades särskilt då de var omtalade för sin erfarenhet och duglighet. Utöver de två 

amerikanska pansarbataljonerna så understöddes operationen av en av de bästa brittiska 

mekaniserade bataljonerna, Black Watch Battalion efter godkännande av Tony Blair.112 Sist 

men inte minst bör det nämnas att det ingick tre stycken irakiska bataljoner som bidrog med 

erfarenheter som andra förband inte kunde leverera, nämligen kunskapen om landet, kulturen, 

seder m.m.113 

 

Faktor: Utbildningsståndpunkt/Stridserfarenhet 

Indikator Utfall Kommentar 

Tidigare 

krigserfarenhet 

Stor Huvuddelen av ingående förband hade genomfört 

Operation Vigilant Resolve. Tillförda anfallsförband 

hade krigserfarenhet från operationer i Basra och 

Bagdad. 

Träning inom 

kontexten SIB 

Hög färdighet Genom sin krigserfarenhet i SIB under Operation 

Vigilant Resolve, Basra och Bagdad hade 

huvuddelen av förbanden tvingats lära sig genom 

skarpa insatser inom SIB. 

 

                                                 

112 West, 2005 s. 259. 
113 West, 2005 s. 260. 
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4.2.3 Tillgång på infanteriförband 

Totalt ingick 12 000 man i denna operation. Dessa 12 000 mötte en fiende som uppskattades 

till 2000-3000 insurgenter. Totalt fanns det ca 20 000 koalitionssoldater i området runt 

Fallujah.114 

 

Divisonens anfallsförband bestod av tre irakiska bataljoner, sex marinkårsbataljoner, två 

amerikanska pansarbatakjoner samt en brittisk mekaniserad bataljon. De lättrörliga sex 

marinkårsbataljonernas uppgift var att rensa hus och ta samt att skydda de understödjande tre 

tyngre bepansrade bataljonerna.115Armébataljonerna ville till varje pris anfalla i mörker men 

p.g.a. att marinkårens mörkerkapacitet inte var god nog så genomfördes anfallet i dager. Detta 

för att arméns pansarbataljoner skulle understödja den avsuttna striden i huvudsak och inte 

tvärtom, att marinkårssoldaterna skulle understödja pansarförbanden.116 

 

Faktor:  Tillgång på infanteriförband 

Indikator Utfall Kommentar 

Otillräcklig, 

begränsade 

operationen 

Sällan (aldrig) Källorna delger ingen situation inom operationen där 

infanteriet varit begränsande. Dock så anges inte allt 

i detalj varav värdet höjs från aldrig till sällan.  

Tillräcklig, 

infanteriet var 

avgörande 

Ofta Genom ett mer gynnsamt styrkeförhållande 5/1 samt 

att propotionen mellan pansar och infanteri var 2/1 

och källorna delger framgång så blir värdet ofta. 

 

 

 

 

                                                 

114 Foulk, 2007 s. 210-211. 
115 West, 2005 s. 210. 
116 West, 2005 s. 273. 
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4.2.4 Nyttjande av indirekt bekämpning 

Redan den tredje november, några dagar innan Operation Phantom Fury påbörjades började 

artilleriet att nyttjas. De amerikanska förbanden sköt pjäsvisa varningskott med syftet att 

förvarna befolkningen om att ett anfall var förestående.117 Den åttonde november påbörjades 

anfallet med ett massivt understöd av artilleri, granatkastare och stridsvagnseld.118 

Artilleriet nådde stor verkan och många insurgenter dog tillföljd av den massiva 

artillerielden.119 

 

Den tolfte november startade anfallsrörelsen från söder mot norr. Det var i denna terräng som 

den tidigare operationen haft motgång då insurgenterna var befästa i skyddande infrastruktur. 

Detta anfall understöddes på ett effektivt sätt av både artilleri och granatkastare. Båda 

systemen gav god verkan och kunde användas när befolkningen flytt.120 

 

Ytterligare två dagar in i operationen blev det hårda strider men genom att skjuta sönder 

byggnader med artilleri, flyg och stridsvagnseld så efterlämnades kvarteren i ruiner där 

sönderslitna insurgentkroppar var bevisbördan för verkan.121 

 

Granatkastare användes för att underrstödja anfallsrörelserna och var väldigt effektivt för att 

bekämpa takskyttar.122 Den 17 november formligen hamrade artilleriet och granatkastare  

sönder insurgenternas  motståndskraft.123  

 

 

 

 

 

 

                                                 

117 Foulk, 2007 s. 210. 
118 West, 2005 s. 268. 
119 Foulk, 2007 s. 216. 
120 Foulk, 2007 s. 218. 
121 Foulk, 2007 s. 218. 
122 West, 2005 s. 274. 
123 Foulk, 2007 s. 220. 
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Faktor:  Nyttjande av indirekt bekämpning 

Indikator Utfall Kommentar 

Bekämpning 

med artilleri 

Ofta  Källorna är tydliga, artilleriunderstöd var 

rutinmässigt och genomfördes i stor omfattning. 

Bekämpning 

med 

granatkastare 

Ofta Se ovan, kompletterade artilleriet med mer 

precisionsbekämpning.  

 

4.2.5 Tredje parts inverkan på operationen 

Innan operationen startade utlyste den irakiska ledningen undantagstillstånd och förkunnade 

att krigets lagar gällde.124 Bedömningen av att antalet civila som var kvar efter att det 

officiella uttalandet om anfallet var 30 000 av sammanlagt 250 000 invånare. Detta gjorde att 

insurgenterna inte kunde nyttja/tvinga de civila i samma utsträckning samt att anfallen som 

förbanden genomförde inte påverkades negativt i särskilt stor utsträckning.125 När operationen 

avslutades så var det 200 familjer kvar i staden.126 Under operationen genomfördes 540 

flygföretag, 14 000 artilleri och granatkastargranater hade förbrukats, 2500 

stridsvagnsgranater och 18 000 hus av 39 000 var skadade i någon omfattning. Under 

Operation Vigilant Resolve genomfördes 150 flygföretag och mellan 75-100 hus var skadade 

vilket anger en referens till denna operation.127 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

124 Foulk, 2007 s. 211. 
125 Foulk, 2007 s. 224. 
126 Foulk, 2007 s. 256. 
127 West, 2005 s. 315-316. 
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Faktor:  Tredje parts inverkan på operationen. 

Indikator Utfall Kommentar 

Begränsade av 

tredje part 

Sällan Källorna delger inga beskrivna begränsningar, dock 

förekom det möjligen inom vissa stridssituationer, 

därav värdet sällan istället för valda källors värde, 

aldrig. Detta värde har sin delförklaring i att staden 

till 2/3 var utrymd när operationen genomfördes.  

Dra fördel av 

tredje part 

Sållan Inga direkt spårbarhet i källorna, dock ingick tre 

stycken irakiska bataljoner som bör ha bidragit till ett 

bättre stöd från de civila. Därav sällan istället för 

aldrig.  

 

 

4.3 Resultat från analys 

 

  Analysenhet 1 Analysenhet 2  

Absoluta variabler 

(framgångsfaktorer) 

Indikatorer  Op Viligant 

Resolve 

Op Phantom 

Fury 

Mätskala 

Utbildningsståndpunkt

/Stridserfarenhet 

Tidigare 

krigserfarenhet 

Liten Stor Stor/Liten/Ingen 

 Träning inom 

kontexten SIB 

Grundlagd 

förmåga 

Hög förmåga Hög-/Grundlagd/Låg 

förmåga 

Resultat: 

Förbanden som ingick i operationen  hade liten stridserfarenhet genom att endast vissa förband hade varit i 

strid under anfallet mot Bagdad ,vilken bedrevs i öppen terräng genom konventionell krigföring. Avseende 

SIB så hade förbanden ingen tidigare erfarenhet som sammansatt förband. Huvuddelen av de förband som 

ingick i Operation Viligant Resolve genomförde även Operation Phantom Fury vilket innebar att 

förbanden hade stor erferenhet av strid från den operationen. De förband som förstärkte marinkåren i 

Operation Phantom Fury, pansarbataljonerna från amerikanska armén och den mekansierade bataljonen 

från Storbritannien var mycket stridserfarna efter sina operationer i Bagdad och Basra.  



HSU 16-18 

HSU 9:2 

Major Lars Rask 

 

48 

 

Avseende träning inom SIB så skiljer sig de båda operationerna åt genom att förbanden i Operation 

Viligant Resolve endast genomfört den obligatoriska grundläggande utbildningen inom den amerikanska 

marinkåren. Under Operation Phantom Fury som i stort innehåll samma förband hade deras förmåga höjts 

avsevärt genom att de fått träning och erfarenheter från operationen.  

Sammanfattningsvis innebär resultatet av jämförelsen mellan de två operationerna att framgångsfaktorerna 

Utbildningsståndpunkt/Stridserfarenhet stärks vilket stödjer undersökningens teori.  

Tillgång på 

infanteriförband 

Otillräcklig, 

begränsade 

förbanden. 

Ofta Sällan Ofta/Sällan/Aldrig 

 Tillräcklig, 

infanteriet var 

avgörande. 

Aldrig Ofta Ofta/Sällan/Aldrig 

Resultat: 

Förutom styrkeförhållandena 1/1 under Operation Viligant Resolve så påvisar operationen tydliga brister 

avseende infanteriförband. Infanteribataljonerna från den reducerade marinkårsbrigaden som anföll 

klarade påfallande ofta inte av att både strida avsuttet och samtidigt skydda de mekaniserade-

/pansarförband som ingick i operationen. Förhållandet 1/1 mellan infanteri och pansarbataljoner innebar 

en stor begränsing i operatioen. 

 Under Operation Phantom Fury var det totala styrkeförhållandet mycket mer gynnsamt än under 

Operation Viligant Resolve, 2/1 förhållanden mellan infanteri och pansarförband skapade redan innan 

operationen startade en helt annan förutsättning för framgång. Detta medgav att infanteriet kunde lösa sina 

uppgifter att strida avsuttet och att samtidigt skydda pansarbataljonerna. Genom att eld och rörelse 

fungerade väl kunde ett högt anfallstempo nås vilket gjorde att motståndaren inte hann omgruppera utan 

nedkämpandes . En annan diskreptans mellan operationern var tankesättet, i Operation Phantom Fury 

understödde pansarförbanden infanteriet och inte tvärtom som i Operation Viligant Resolve. Vid 

summering av infanteriförband i de båda operationerna så är skillanden stor, i den framgångsrika 

Operation Phantom Fury ingick dubbelt så mycket infanteri som i Operation Viligant Resolve, sex 

bataljoner mot tre i den första operationen.  

Sammanfattningsvis så påvisar analysen att mängden infanteriförband samt förhållandena mellan infanteri 

och pansarförband var en avgörande framgångsfaktor i Operation Phantom Fury. Samtidigt var bristen av 

infanteri och de jämbördiga styrkeförhålladena mellan infanteri och pansarförband en faktor som gav 

utfallet misslyckande i Operation Viligant Resolve. Resultatet styrker undersökningens teori och 

framgångsfaktorn tillgång på infanteriförband.  
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Nyttjande av indirekt 

bekämpning 

Bekämpning 

med artilleri 

Sällan  Ofta Ofta/Sällan/Aldrig 

 Bekämpning 

med 

granatkastare 

Sällan Ofta Ofta/Sällan/Aldrig 

Resultat: 

Ett väldigt tydligt och konkret resultat. Under Operation Viligant Resolve finns ingen spårbarhet av 

nyttjande av varken artilleri eller granatkastare i valda källor. För att säkerställa felkällan att det kan ha 

förekommit vilket möjligen framgår av andra käll, därigenom så höjdes värdet från aldrig till sällan. Det 

framgår med samma tydlighet att artilleri och granatkastare nyttjades frekvent och framgångsrikt i 

Operation Phantom  Fury.  

Sammanfattningsvis så stärker detta framgångsfaktorn nyttajnde av indirekt bekämpning och således även 

undersökningens teori.  

Tredje parts inverkan 

på operationen 

Begränsade av 

tredje part 

Ofta Sällan Ofta/Sällan/Aldrig 

 Dra fördel av 

tredje part 

Aldrig Sällan Ofta/Sällan/Aldrig 

Resultat: 

Den mest komplexa faktorn att analysera. Det som empirin tydligt redovisar är skillanden avseende 

mängden människor som var kvar i Fallujah under operationerna.  

Den totala summan av Fallujah population anges av källorna till 230 000-250 000. Under Operation 

Viligant Resolve hade en tredjedel av befolkningen flytt staden vilket resulterar att ca 160 000 människor 

var kvar i staden när operationen startade. Detta begränsade och påverkade  stort operationen i negativ 

betydelse.  I jämförelse mellan operationerna så bedömdes att endast 30 000 männskor levde kvar i 

Fallujah när Operation Phantom Fury påbörjades. Anledningen till skillanden var att officiella uttalanden 

förvarnade befolkningen som därav lämnade sina hem. Genom att huvuddelan av befolkningen flytt så 

påverkades inte operationen märkbart av den kvarvarande befolkningen. Genom detta så nyttjades 

naturligtvis andra framgångsfaktorer mer frekvent genom att risken för skador på tredje part nedgick.  

Sammanfattningsvis stärker resultatet validiteten i framgångsfaktorn tredje part inverkan på operationen 

då liten negativ påverkan naturligtvis möjliggör framgång på ett annat sätt än det motsatta. Det som 

källorna tydligt ger är att den största faktorn som är grunden till tredje parts påverkan är mängden 

människor som lever kvar när en operation genomförs.  
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4.4  Resultat och svar på forskningsfrågan 

 

Kan de olika utfallen i de två operationerna i Fallujah förklaras genom Alice Hills teori om 

framgångsfaktorer vid SIB? 

 

Svar:  

Resultatet från analysen av de två fallen Operation Viligant Resolve och Operation Phantom 

Fury stärker undersökningens teori. Samtliga framgångsfaktorer som varit del i den 

jämförande fallstudien har varit spårbara och mätbara med utfallet att de stärker teorin. Alice 

Hills framgångsfaktorer kan förklara utfallen av de militära operationerna som genomfördes i 

Fallujah och ingick som delar av Operation Iraqi Freedom våren och hösten 2004.    
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5. Diskussion  
I detta kapitel kommer resultatet av analysen och knytas till problemformuleringen och 

undersökningens forskningsfråga. Vidare kommer de slutsatser som dragit utifrån resultatet 

att delger. Därnäst delges en reflektion avseende val av teori, metod, operationalisering och 

valda källor samt belyses resultatets validitet och reliabilitet. Kapitlet avslutats med fortsatt 

forskning.   

 

5.1 Slutsatser 

De slutsatser som kan dras från resultatet av denna undersökning ska omhändertas med gott 

omdöme och inte förstoras till helt givna och självklara. Slutsatserna redovisas inledningsvis i 

generella termer för inomvetenskapligt bruk, d.v.s. inom ämnet krigsvetenskap för att därefter 

delge slutsatser som är mer utomvetenskapligt d.v.s. mot den militära professionen som 

officer i Försvarsmakten/armén.  

 

Utbildningsståndpunkten hos världens arméer har trots sin utveckling inom SIB en vidare 

utveckling att göra precis som den amerikanske arméchefen uttalat att vi måste organisera, 

utrusta och träna förbanden i rätt kontext.128 Framtidens utmaningar inom olika konflikskalor 

finns med stor sannolikhet inom kontexten SIB. SIB anses vara en av de svåraste 

stridsmiljöerna att bemästra vilket gör det anmärkningsvärt att konventionell krigföring övas 

mer frekvent. För att nå en hög utbildningsståndpunkt krävs utbildningsanordningar som kan 

öva större förbandmassor där alla funktioner får övas inom ramen för kombinerade vapen. 

Sammanfattningsvis måste förbanden i första hand öva på det som är mest komplext d.v.s. 

SIB för att därefter öva det mindre komplexa som t.ex. manövrering i öppen terräng.  

För att nå stridserfarenhet så krävs hög utbildningsståndpunkt, förbanden måste ha hög 

förmåga till SIB annars kommer förbanden aldrig nå stridserfarenhet då förlusterna ofta blir 

stor i denna typ av krigföring.  

                                                 

128 Tan, Michelle:AUSA Army Cheif: Soldiers must be ready to fight in megacities. (Defense News 5 October 

2016). https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/ausa/2016/10/05/army-chief-soldiers-must-be-ready-

to-fight-in-megacities/ 

 

https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/ausa/2016/10/05/army-chief-soldiers-must-be-ready-to-fight-in-megacities/
https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/ausa/2016/10/05/army-chief-soldiers-must-be-ready-to-fight-in-megacities/
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Operationerna genom krigshistorien förtäljer många slag där förlusterna varit väldigt höga 

och där soldater över tiden i stor mängd måste ersättas vilket ger en vikande förmåga för 

förbanden.  

 

När det gäller tillgång till infanteriförband inom SIB är det en gammal sanning som de flesta 

inom markstridsförbanden finner gällande. Det är inte bara infanteriförbanden i sig som är 

viktiga i numerär utan även styrkeförhållandena mellan förbandstyper som infanteri och 

mekaniserade/pansarförband. Utfallet i undersökningen ger sitt tydliga svar att när dessa 

förhållanden är 1/1 så innebär det att infanteriet inte både kan genomföra sin huvuduppgift att 

strida avsuttet genom närstrid och samtidigt kunna skydda understödjande mekaniserade-

/pansarförband som ska understödja med verkan genom eldkraft. När förhållandet var 2/1 

mellan infanteri och mekaniserade-/pansarförband så påvisades ett helt annat anfallstempo 

vilket försvårade fiendens omgrupperingsförmåga vilket gav framgång. 

 

Slutsatserna avseende betydelsen av indirekt bekämpning är heller ingen ny sanning. Att 

kunna påverka en fiende med artilleri och granatkastare har alltid varit betydelsefullt. När det 

gäller utfallet i denna undersökning så är det väldigt stort. Dock ska betydelsen av tredje part 

påverkan vägas in i detta då förhållandena var väsentligt annorlunda. Västvärldens 

försvarsmakter måste alltid ta hänsyn till krigets lagar innehållande konventioner om folkrätt 

vilket en fiende likt den i Irak inte tar samma hänsyn till. Det centrala är dock att tredje part 

alltid kommer att påverka utgången av en militär operation inom kontexten SIB. Den som får 

befolkningen på sin sida har en multiplikator som ger högre effekt och större sannolikhet att 

nå framgång.  

 

De utomvetenskapliga slutsatserna som dragits från undersökningen är väldigt likt de redan 

nämnda inomvetenskapliga. För att bygga upp markstridskrafter är slutsatsen att det behövs 

en översyn av vilka typförband som finns och vad framtiden behov anger.  

Ett exempel är vår egen armé där vi idag har en infanteribataljon, en amfibiebataljon som har 

sin huvuduppgift i skärgårdsmiljö samt en luftburen bataljon som ska säkerställa hög taktisk 

och operativ rörlighet.  
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Således är det en infanteribataljon som ska ha förmåga till avsutten strid inom kontexten SIB 

som denna undersökning berör. Denna bataljon ska alltså stödjas av de mekaniserade 

bataljonerna som är fem till antalet.  

Förhållande 1/5 i Sverige mellan infanteri och mekaniserade bataljoner med vetskapen om att 

2/1 gav framgång i Fallujah borde rimligen skapa debatt. Särskilt när debatten avseende SIB 

komplexitet och att framtiden med stor sannolikhet kommer att handla om SIB operationer.  

 

Det finns en mängd ytterligare slutsatser att dra likt att hela försvarsmakten idag består av två 

artilleribataljoner samt att Sverige precis i nutid fattat beslut om återtagande och utveckling 

av bataljonsartilleri bestående av granatkastare. Betydelsen av den generella 

framgångsfaktorn vilken stödjs i denna undersöknings teoriprövning, indirekt bekämpning har 

inte direkt varit prioriterad i organisationsbyggnaden inom Sveriges försvarsmakt.   

 

5.2 Diskussion 

Resultat av undersökningen som delgavs i föregående kapitel visar på ett orsakssamband där 

framgångsfaktorerna, de oberoende variablerna i Operation Phantom Fury med tydlighet 

kunde spåras i källorna till den beroende variabeln utfallet. Mätvärdena från analysen ger 

höga värden vilket resulterade i utfallet, en lyckad operation, vilket särskiljer sig från den 

föregående Operation Vigilant Resolve där mätvärdena var låga.  

 

De låga mätvärdena på de oberoende variablerna resulterade i att operationen nyttjade 

framgångsfaktorerna i låg omfattning. Detta innebar att den beroende variabeln utfallet blev 

en misslyckad operation. 

 

Sammanfattningsvis innebär resultatet att operationerna är varandras motsatser trots samma 

absoluta variabler vilket ger undersökningens resultat god validitet och reliabilitet. 

Undersökningens resultat avseende de oberoende variablerna 

Utbildningsståndpunkt/Stridserfarenhet, Tillgång av infanteriförband, Nyttjande av indirekt 

bekämpning och Tredje parts inverkan på operationen har samtliga tydliga resultat.  

Dock måste det beaktas att alla dessa framgångsfaktorer har, kan ha kompletterande eller 

konkurrerande förklaringsfaktorer.  
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Framgångsfaktorerna påverkar dessutom varandra i de två operationerna vilket också bör 

tydliggöras. Ett exempel på detta är att båda operationerna hade samma mandat dock så var 

det en väsentlig skillnad avseende kvarvarande befolkning i staden Fallujah. Under Operation 

Vigilant Resolve var huvuddelen av befolkningen kvar i staden vilket med stor sannolikhet 

påverkade beslut om nyttjandet av indirekt bekämpning och således påverkade tredje part den 

operationen mer än i den nästkommande.  

Under Operation Phantom Fury var till största del staden Fallujah utrymd, i denna operation 

nyttjades indirekt bekämpning mycket frekvent och genom att mängden människor var färre i 

Fallujah så påverkade tredje part helt naturligt operationen i mindre omfattning.  

 

Det finns i övrigt en mängd kompletterande faktorer till denna undersöknings 

framgångsfaktorer. Dessa har alltid och kommer alltid att påverka utfallen i strid. Exempel på 

kompletterande faktorer är ledarskap, chefers beslutsfattningsförmåga, taktik, stridsteknik 

samt soldaternas moral och förbandsanda. För att inte påverka reliabiliteten negativt har de 

valda framgångsfaktorerna utgått från frekvens och inte enskild officers taktiska förmåga etc.    

 

Avseende val av undersökningens metod föll valet ganska naturligt på metoden 

teoriprövande. Detta grundat på att teorin aldrig prövats innan vilket framkom efter analysen 

av tidigare forskning där resultatet gav undersökningens forskningslucka. Vidare, angående 

teoriprövningen söktes fall som genom kvalitativ textanalys skulle endera stärka teorin 

alternativt ifrågasätta teorin.  

 

Genom att de två fallen i Fallujah kom till författarens kännedom föll valet på en jämförande 

fallstudie genom ”mest lika-design” då fallen hade samma absoluta variabler vilket möjligen 

är unikt i krigshistorien. Genom dessa utgångsvärden och resultatet från de olika 

operationerna så stärker båda operationerna undersökningens teori, framgångsfaktorerna. 

Självkritiskt kunde valet för denna undersökning valt att pröva teorin genom en fallstudie och 

därigenom haft utrymme att pröva fler oberoende variabler i analysen och gett teorin mer 

bredd. Vidare kunde det valet ha gett möjlighet att fler författare ingått i den kvalitativa 

textanalysen vilket gett undersökningen högre validitet.  
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Metodvalet för undersökningen är enligt författaren rätt då resultatet blev tydligt. 

Reliabiliteten har varit god genom att undersökningen mätt exakt samma faktorer i två skilda 

operationer och där två olika författare med olika bakgrund som tidigare beskrivits nyttjats. 

Avseende val av oberoende variabler kan det naturligtvis diskuteras att andra skulle valts. 

Dock har utgångspunkten varit att ingen inbördes värdering har angetts vilket författaren inte 

kan göra då teoribildaren Hill inte själv anger någon värdering. Förutom detta gav metodvalet 

kvalitativ textanalys att vissa framgångsfaktorer var mer lämpade än andra. Om 

undersökningen valt Hills andra framgångsfaktorer hade det krävt ett annat metodval genom 

bristen på källor i skriven text saknats. Sammanfattningsvis avseende valet av faktorer var det 

mest vitala att den metod som kunde mäta flertalet framgångsfaktorer valdes. 

 

Det som är vitalt att ytterligare påpeka är att anledningen till att Alice Hill skrev sin bok som 

gav teorin var att tidigare forskning inte var generell. Hills skriver att olika länders studier 

oftast omhändertar egna operationer varav de absolut senaste är i fokus. Genom att ta del av 

Hills bok blir slutsatsen att en mängd militära operationer inom SIB legat som grund för 

hennes slutsatser om framgångsfaktorer. 

 

Genom att endast två fall prövat teorin i denna undersökning kan naturligtvis en annan 

fallstudie ge ett annat resultat vilket skulle kräva ytterligare studier för att göra teorin giltig. 

Undersökningen har varit begränsad i tid och omfattning vilket begränsat bredden och djupet i 

undersökning. För att omhänderta dessa begränsningar ges nedan några förslag på vidare 

forskning.     

 

5.3 Fortsatt forskning 

Vad ger denna undersökning inför framtidens utveckling? Undersökningen stärker Hills teori 

om framgångsfaktorer inom SIB. För att ytterligare stärka resultatet av denna undersökning 

vore en teoriprövning genom andra fallstudier ytterligare ett steg framåt och ge Hills teori om 

framgångsfaktorer ytterligare vetenskapliga tygd genom att teorin blir mer generaliserbar. 

Centralt i en annan fallstudie är att undersökningen genomförs på samma sätt som denna då 

resultatet annars skulle innebära lägre reliabilitet.  
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Ett annat förlag på vidare forskning är att undersöka Hills övriga framgångsfaktorer där 

faktorerna moral, förbandsanda samt ledarskap på lägre förbandsnivå skulle vara särskilt 

intressant at ta del av. Dessa framgångsfaktorer är vitala enligt Hills men inrymdes inte i 

denna undersökning p.g.a av utrymmesskäl samt att det krävt ett annat metodval.   
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